
Voorafgaande opmerkingen (gewijzigd op 22/03/2018)
Deze lijst (geüpdated tot 12/04/2019) betreft de  officieuze geconsolideerde nederlandstalige lijst van de toevoegingsmiddelen voor diervoeding (inclusief hun

gebruiksvoorwaarden) die, in toepassing van de verordening (EG) nr. 1831/2003, momenteel in de Europese Unie zijn toegelaten.

Dit document vormt bijgevolg slechts een documentatiehulpmiddel. Eventuele fouten of vergetelheden in deze lijst vallen buiten de verantwoordelijkheid van de FOD. 
Vanuit wettelijk oogpunt zijn enkel de diverse EU verordeningen/richtlijnen tot toelating van deze toevoegingsmiddelen geldig.

Enkele belangrijke aandachtspunten bij deze lijst : 

I. 

III. 

 V. 

In deze lijst zijn alle momenteel toegelaten toevoegingsmiddelen opgenomen, met uitzondering van de toevoegingsmiddelen behorend tot de volgende
functionele groepen én waarvan de herevaluatieprocedure overeenkomstig artikel 10 §2 van verordening 1831/2003  nog niet werd afgerond :

1. Aromatische en eetlustopwekkende stoffen – Alle natuurlijke producten en dienovereenkomstige synthetische producten (cat. 2b)

De geldende Europese positieve lijst voor deze toevoegingsmiddeln is terug te vinden in het EU Register zoals dit is gepubliceerd op de website van  
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

De lijst van toevoegingsmiddelen waarvoor er, overeenkomstig artikel 10, §2, van verordening 1831/2003, geen geldig herevaluatiedossier werd ingediend vóór 8 november

2010 is terug te vinden in annex II van het EU Register. De vergunning voor deze toevoegingsmiddelen zal worden ingetrokken door de Europese Commissie. Hierbij

kunnen er overgangstermijnen worden vastgesteld voor het opgebruiken van bestaande stock’s

De toevoegingsmiddelen waarvoor de 

Meer info aangaande deze toevoegingsmiddelen (o.a. overgangsbepalingen bestaande stock’s) is terug te vinden in het EU Register (website DG SANCO).

vergunning werd ingetrokken of vervangen door een nieuwe vergunning (na herevaluatie) werden niet in deze geconsolideerde

lijst opgenomen. 

Volgorde functionele groepen : verduidelijking

De verschillende functionele groepen in de lijst zijn vermeld in de volgorde zoals voorzien in bijlage I bij verordening (EG) nr. 1831/2003 (beginnend met 1a. 

Technologische additieven: conserveermiddelen en eindigend met 5. Coccidiostatica en histomonostatica)

Er zijn echter nog een aantal “oude” additieven die momenteel nog niet werden ondergebracht in een of meerdere functionele groepen overeenkomstig verordening 
(EG) nr. 1831/2003 (overgangsfase in afwachting van hun herevaluatie).  De desbetreffende additieven vindt je terug in een van de volgende groepen die op het einde 
van de lijst zijn vermeld :

DG SANCO (E.C.):

Bindmiddelen, antiklontermiddelen en coagulanten-

Micro-organismen-

Enzymen-

Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen-
Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Carotenoïden en xanthofylen-

Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Andere kleurstoffen-

II. De nummers van deze verordening(en) worden in deze geconsolideerde lijst na elk additief vermeld. 

(voor overgangsmaatregelen zie uitvoeringsverordening nr. 2017/1145).

! Vanaf 22/08/2017 (uitvoeringsverordening nr. 2017/1490)

vergunning opgenomen in deze geconsolideerde lijst met hun overgangsmaatregelen.

worden de toevoegingsmiddelen waarvoor de

 IV. 

vergunning werd ingetrokken of vervangen door een nieuwe

VI. Minimum en maximumgehalte : verduidelijking van meeteenheden

Standaard wordt het gehalte uitgedrukt in mg werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12%, tenzij anders bepaald.

Voor de 7 functionele groepen waarop deze anders bepaalde meeteenheid betrekking heeft [ 1.k) , 3.a) , 3.b) , 4.a) , 4.b) , X 2. en X 3. ], zijn de specifieke meeteenheden 

in de hoofding van elke functionele groep.gespecificeerd
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1. a)
1. b)
1. c)
1. d)
1. e)
1. f)
1. g)
1. h)
1. i)
1. j)
1. k)
1. l)

1. m)
1. n)

2. a) i)
2. a) ii)
2. a) iii)

2. b)
3. a)
3. b)
3. c)
3. d)
4. a)
4. b)
4. c)
4. d)

5.
X 1.
X 2.
X 3.
X 4.
X 5.
X 6.

Technologische Toevoegingsmiddelen : Conserveermiddelen
Technologische Toevoegingsmiddelen : Antioxidanten
Technologische Toevoegingsmiddelen : Emulgatoren
Technologische Toevoegingsmiddelen : Stabilisatoren
Technologische Toevoegingsmiddelen : Verdikkingsmiddelen
Technologische Toevoegingsmiddelen : Geleermiddelen
Technologische Toevoegingsmiddelen : Bindmiddelen
Technologische Toevoegingsmiddelen : Stoffen ter bestrijding van radionucleïde contaminatie
Technologische Toevoegingsmiddelen : Antiklontermiddelen
Technologische Toevoegingsmiddelen : Zuurteregelaars
Technologische Toevoegingsmiddelen : Inkuiltoevoegingsmiddelen
Technologische Toevoegingsmiddelen : Denatureermiddelen
Technologische Toevoegingsmiddelen : Stoffen ter vermindering van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen
Technologische Toevoegingsmiddelen : Hygiënebevorderingsmiddelen
Sensoriële Toevoegingsmiddelen : Kleurstoffen - Stoffen die aan een diervoeder kleur geven of daaraan kleur teruggeven
Sensoriële Toevoegingsmiddelen : Kleurstoffen - Stoffen die bij toediening aan dieren aan een levensmiddel van dierlijke oorsprong kleur geven
Sensoriële Toevoegingsmiddelen : Kleurstoffen - Stoffen die een gunstig effect hebben op de kleur van siervissen of -vogels
Sensoriële Toevoegingsmiddelen : Aromatische stoffen
Nutritionele Toevoegingsmiddelen : Vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking
Nutritionele Toevoegingsmiddelen : Verbindingen van sporenelementen
Nutritionele Toevoegingsmiddelen : Aminozuren, de zouten en de analogen daarvan
Nutritionele Toevoegingsmiddelen : Ureum en zijn derivaten
Zoötechnische Toevoegingsmiddelen : Verteringsbevorderaars
Zoötechnische Toevoegingsmiddelen : Darmflorastabilisatoren
Zoötechnische Toevoegingsmiddelen : Stoffen met een gunstig effect op het milieu
Zoötechnische Toevoegingsmiddelen : Andere zoötechnische toevoegingsmiddelen
Coccidiostatica  Histomonostatica

p004
p017
p024
p027
p031
p035
p039
p048
p052
p061
p068

/
p140
p147
p148
p151
p156
p158
p797
p835
p960
p984
p985

p1094
/

p1150
p1174
p1199
p1203
p1209
p1220
p1233
p1240

Pagina Categorieën

Bindmiddelen, antiklontermiddelen en coagulanten                                                                                                                                                                                   
Micro-organismen
Enzymen
Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen
Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Carotenoïden en xanthofylen
Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Andere kleurstoffen

VII. Voor wat betreft de nummers van voetnoten die vermeld worden in de lijst : de integrale tekst van deze voetnoten is te vinden in de verordening(en) tot vergunning

van het betreffende additief. Enkel de voetnoten die betrekking hebben op de gebruiksvoorwaarden van een additief werden integraal gekopieerd in de lijst. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Conserveermiddelen1. a)

1a001 Lactobacillus 

fermentum 

(NCIMB 

41636), 

Lactobacillus 

plantarum 

(NCIMB 

41638) en 

Lactobacillus 

rhamnosus 

(NCIMB 

41640)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 
41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) 
en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) met 
een minimum van 1,0 × 108 CFU/g 
toevoegingsmiddel Lactobacilli in totaal (met een 
minimum van 1,0 × 107 CFU/g 
toevoegingsmiddel van elke Lactobacillus) 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus 
fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus 
plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus 
rhamnosus (NCIMB 41640) 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Honden / / / 1.Geef in de aanwijzingen voor 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aan. 

2. Dit toevoegingsmiddel mag 
uitsluitend worden gebruikt in 
op haver gebaseerde producten 
en gepasteuriseerde melk. 

3.Aanbevolen hoeveelheden 
toevoegingsmiddel: 
 6 × 10^8 CFU/kg op haver 
gebaseerde product (met een 
vochtgehalte van 90 %); 
 2,7 × 10^10 CFU/kg 
gepasteuriseerde melk. 

4.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij 
inhalering, contact met de huid 
of met de ogen. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder huidbescherming.

05/04/2027 /

2017/455
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1a237a Kalium- 

diformiaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Kaliumdiformiaat: 50 ± 5 %

Water: 50 ± 5 %.

Karakterisering van de werkzame stof

Kaliumdiformiaat

CAS-nr. 20642-05-1
C2H3O4K

Geproduceerd door chemische synthese

Analysemethode (1)

Bepaling van kalium in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding:
EN ISO 6869: atoomabsorptiespectrometrie 

(AAS) of

EN 15510: atomaire- emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES).

Bepaling van totaal gehalte aan formiaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding:
EN 15909: reversed phase HPLC-UV.

Voor de bepaling van het totaal gehalte aan 

formiaat in voormengsels en voedermiddelen: ion-
exclusie-hogeprestatie- vloeistofchromatografie 

met uv- of brekingsindexdetectie (HPLC-UV/RI) 

of ionchromatografie met geleidbaarheidsdetectie 
(IC-ECD). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Alleen toegestaan in rauwe vis 
en bijproducten van vis voor 
gebruik als diervoeding, met een 
maximumgehalte van 9 000 mg 
kaliumdiformiaat als werkzame 
stof per kg rauwe vis.

2. Bij gebruik in diervoeding 
voor varkens mag het mengsel 
van verschillende bronnen van 
kaliumdiformiaat het toegestane 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder van
18 000 mg per kg volledig 
diervoeder voor gespeende 
biggen en 12 000 mg per kg 
volledig diervoeder voor zeugen 
en mestvarkens niet 
overschrijden.

3. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld:  Het 
gelijktijdige gebruik van andere 
organische zuren in de maximaal 
toegestane doses is gecontra-
indiceerd .

4.  Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming en 
handschoenen tijdens 
hantering.  

11/05/2022 /

333/2012
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1a297 Fumaarzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Fumaarzuur 99,5 % 

Vast 

Karakterisering van de werkzame stof 

Fumaarzuur 

C4H4O4 
CAS-nr.: 110-17-8 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van fumaarzuur in het 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 

infraroodabsorptie spectrofotometrie en titratie 
met natriumhydroxide (Food Chemical Codex 7). 

Voor het vaststellen van fumaarzuur (als totaal 

fumaarzuur) in voormengsels en diervoeding: Ion-
exclusie- hogeprestatie-vloeistofchromatografie 

(HPLC) met UV-detectie (HPLC-UV). 

/ Pluimvee en 

varkens

/ / 20 000 Voor de veiligheid: gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

21/11/2023 /

Jonge dieren 

die gevoerd 

zijn met 

melkver-

vangers

/ / 10 000 mg 

fumaarzuur 

per kg 

melkvervanger

Voor de veiligheid: gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

21/11/2023 /

Andere 

diersoorten

/ / / Voor de veiligheid: gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

21/11/2023 /

1078/2013

1a338 Orthofosforzuu

r

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van orthofosforzuur 
(67 %-85,7 %) m/m (oplossing in water) 

Werkzame stof 

Orthofosforzuur
H3PO4 
CAS-nr.: 7664-38-2 

Vluchtig zuur:   10 mg/kg (uitgedrukt als 
azijnzuur) 

Chloriden:   200 mg/kg (uitgedrukt als chloor) 

Sulfaten:   1 500 mg/kg (uitgedrukt als CaSO 4) 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van orthofosforzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: titratie met 
natriumhydroxide (Jecfa- monografie  phosphoric 
acid  (2)) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 
en beschermende kleding tijdens 

hantering. 

2. Het gehalte aan fosfor moet 

op het etiket van het 

voormengsel worden aangegeven 

19/11/2023 /

1055/2013
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1a700 Preparaat van 

natriumbenzoa

at, 

propionzuur 

en 

natriumpropio

naat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van: 

natriumbenzoaat: 140 g/kg 
propionzuur: 370 g/kg 

natriumpropionaat: 110 g/kg 

Water: 380 g/kg 

Karakterisering van de werkzame stoffen 

Natriumbenzoaat (C7H5O2Na)   99 % na twee 

uur drogen bij 105 °C 

Propionzuur (C3H6O2)   99,5 % 

Natriumpropionaat (C3H5O2Na)   99 % na vier 
uur drogen bij 105 °C

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

- bepaling van benzoaat: reversed- phase 

chromatografie met UV-detectie (HPLC-UV) 
- totale hoeveelheid propionaat: ion- exclusie-

hogeprestatie- vloeistofchromatografie met 

brekingsindex (HPLC-RI) 

- totale hoeveelheid natrium: 
atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869) 

/ Varkens 

Pluimvee 

Runderen 

Schapen 

Geiten 

Konijnen 

Paarden

/ / 10000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Gelijktijdig gebruik met 
andere bronnen van de 
werkzame stoffen mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 
maximumgehalte. 

2. Minimumgehalte: 

- granen met een vochtgehalte   
15 % (geen maïskorrels):
3 000 mg/kg graan, 
- maïskorrels met een 

vochtgehalte   15 %: 13 000 
mg/kg maïskorrels, 
- volledige diervoeders met een 

vochtgehalte   12 %:
5 000 mg/kg volledig 
diervoeder. 

3. Maximumgehalte in alle 
granen: 22 000 mg/kg van alle 
granen. 

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 

14/03/2023 /

159/2013
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1j514ii Natriumwaterst

ofsulfaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Natriumwaterstofsulfaat:   95,2 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr. 7681- 38-1 

NaHSO4 Na 19,15 % 
SO4 80,01 % 

Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1) 
Bepaling van natriumwaterstofsulfaat in 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 

titrimetrische methode gebaseerd op de bepaling 
van het totaalgehalte oplosbaar zuur in 

natriumwaterstofsulfaat tegen een 

standaardnatriumhydroxideoplossing. 

/ Alle andere 

dieren dan 

katten en 

nertsen

/ / 4000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets worden 
vermeld. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.De totale inhoud van 
natriumwaterstofsulfaat mag de 
voor de betrokken soort 
vastgestelde maximaal 
toelaatbare niveaus in het 
volledige diervoeder niet 
overschrijden. 

10/09/2025 /

Katten / / 20000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets worden 
vermeld. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.De totale inhoud van 
natriumwaterstofsulfaat mag de 
voor de betrokken soort 
vastgestelde maximaal 
toelaatbare niveaus in het 
volledige diervoeder niet 
overschrijden. 

10/09/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Nertsen / / 10000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel moeten de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets worden 

vermeld. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.De totale inhoud van 
natriumwaterstofsulfaat mag de 

voor de betrokken soort 

vastgestelde maximaal 

toelaatbare niveaus in het 
volledige diervoeder niet 

overschrijden. 

10/09/2025 /

2015/1416

E 200 Sorbinezuur C6H8O2/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 201 Natriumsorbaa

t

C6H7O2Na/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 202 Kaliumsorbaat C6H7O2K/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 203 Calciumsorbaa

t

C12H14O4Ca/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2017/1145 - 2004/C50/01

E 214 Ethyl-4-

hydroxybenzoa

at

C9H10O3/ Huisdieren / / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 215 Ethylnatrium-

4-

hydroxybenzoa

at

C9H9O3Na/ Huisdieren / / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 216 Propyl-4-

hydroxybenzoa

at

C10H12O3/ Huisdieren / / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 217 Propylnatrium-

4-

hydroxybenzoa

at

C10H11O3Na/ Huisdieren / / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 218 Methyl-4-

hydroxybenzoa

at

C8H8O3/ Huisdieren / / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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periode
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residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 219 Methylnatrium

-4-

hydroxybenzoa

at

C8H7O3Na/ Huisdieren / / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 222 Natriumbisulfi

et

NaHSO3/ Honden / / Afzonderlijk

of samen met

E 223: 500

uitgedrukt als

SO2

Alle diervoeders, met 
uitzondering van niet-verwerkt 
vlees en niet-verwerkte vis

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / Afzonderlijk

of samen met

E 223: 500

uitgedrukt als

SO2

Alle diervoeders, met 
uitzondering van niet-verwerkt 
vlees en niet-verwerkte vis

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

12/04/2019 Pagina 11 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -
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periode

Maximumgehalten aan 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 223 Natriummetabi

sulfiet

Na2S2O5/ Honden / / Afzonderlijk

of samen met

E 222: 500

uitgedrukt als

SO2

Alle diervoeders, met 
uitzondering van niet-verwerkt 
vlees en niet-verwerkte vis

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / Afzonderlijk

of samen met

E 222: 500

uitgedrukt als

SO2

Alle diervoeders, met 
uitzondering van niet-verwerkt 
vlees en niet-verwerkte vis

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 236 Mierenzuur CH2O2/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / De gebruiksaanwijzing dient

volgende aanwijzing te 
bevatten:

 Het gebruik van mierenzuur, 

hetzij afzonderlijk, hetzij in 
mengsels met andere zuren 

waarin zijn gehalte meer dan 

50 gewichtsprocent bedraagt, 
is niet toegelaten voor de 

aërobe zuurconservering van 

niet-verwerkte granen met een 

vochtgehalte van meer 
dan 15 % 

/

2004/C50/01

E 237 Natriumformia

at

CHO2Na/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 238 Calciumformia

at

C2H2O4Ca/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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E 250 Natriumnitriet NaNO2/ Honden / / 100 Diervoeders met een 
vochtgehalte
van meer dan 20 %

/

Katten / / 100 Diervoeders met een 
vochtgehalte
van meer dan 20 %

/

2004/C50/01

E 260 Azijnzuur C2H4O2/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 261 Kaliumacetaat C2H3O2K/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 262 Natriumdiaceta

at

C4H7O4Na/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 263 Calciumacetaat C4H6O4Ca/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 270 Melkzuur C3H6O3/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 280 Propionzuur C3H6O2/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 281 Natriumpropio

naat

C3H5O2Na/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01
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E 282 Calciumpropio

naat

C6H10O4Ca/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 283 Kaliumpropion

aat

C3H5O2K/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 284 Ammoniumpro

pionaat

C3H9O2N/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 285 Methylpropion

zuur

C4H8O2/ Herkauwers, 

bij het begin 

van het 

herkauwen

/ 1 000 4 000 ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 295 Ammoniumfor

miaat

CH5O2N/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 296 DL-appelzuur C4H6O5/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 325 Natriumlactaat C3H5O3Na/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 326 Kaliumlactaat C3H5O3K/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01
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E 327 Calciumlactaat C6H10O6Ca/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 330 Citroenzuur C6H8O7/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 331 Natriumcitrate

n

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 332 Kaliumcitraten // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 333 Calciumcitrate

n

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 334 L-

Wijnsteenzuur

C4H6O6/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 335 Natrium-L-

tartraten

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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2017/1145 - 2004/C50/01

E 336 Kalium-L-

tartraten

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 337 Kaliumnatrium

-L-tartraat

C4H4O6KNa.4H2O/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 507 Zoutzuur HCl/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alleen voor kuilvoeder

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 513 Zwavelzuur H2SO4/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alleen voor kuilvoeder

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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desbetreffende levensmiddelen 
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Technologische Toevoegingsmiddelen : Antioxidanten1. b)

1b301 Natriumascorb

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Natriumascorbaat. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Natrium-L-ascorbaat 
C6H7O6Na 
CAS-nr.: 134-03-2 
Natrium-L-ascorbaat, vaste vorm, geproduceerd 
door chemische synthese. 
Zuiverheidscriteria: min. 99 %. 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van natrium-L-ascorbaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
titrimetrie   monografie 01/2011:1791 van de 
Europese Farmacopee. 
Voor de kwantificering van het totaal aan natrium 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869:2000), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). 
Voor de kwantificering van natrium-L-ascorbaat 
in voormengsels en voedermiddelen: titrimetrie. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden en voor 
het gebruik van de voormengsels 
de opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

23/07/2025 /

2015/1061
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1b302 Calciumascorb

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Calciumascorbaat. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Calcium-L-(+)-ascorbaat-dihydraat 

C12H14O12Ca · 2H2O 

CAS-nr.: 5743-28-2 
Calcium-L-(+)-ascorbaat-dihydraat, vaste vorm, 

geproduceerd door chemische synthese. 

Zuiverheidscriteria: min. 99 %. 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van calcium-L-ascorbaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

titrimetrie   monografie 01/2008:1182 van de 

Europese Farmacopee. 

Voor de kwantificering van het totaal aan calcium 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869:2000), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). 

Voor de kwantificering van calcium-L-ascorbaat 

in voormengsels en voedermiddelen: titrimetrie. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden en voor 
het gebruik van de voormengsels 
de opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en  
handschoenen worden gedragen. 

23/07/2025 /

2015/1061

1b304 Ascorbylpalmit

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ascorbylpalmitaat. 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-ascorbyl-6-palmitaat 
C22H38O7 
CAS-nr.: 137-66-6 
L-ascorbyl-6-palmitaat, vaste vorm, geproduceerd 
door chemische synthese. 
Zuiverheidscriteria: min. 98 %. 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van L-ascorbyl-6-palmitaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding:   
titrimetrie   monografie 01/2008:0807 van de 
Europese Farmacopee. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden en voor 
het gebruik van de voormengsels 
de opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

23/07/2025 /

2015/1061
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1b306(i) Tocoferolextra

cten van 

plantaardige 

oliën

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol: 

  C29H50O2 

  C28H48O2 
  C28H48O2 

  C27H46O2 

CAS-nr.: 
  59-02-9 

  490-23-3 

  54-28-4 
  119-13-1 

Tocoferolextracten van natuurlijke oorsprong, in 

de vorm van vloeibare olie, geproduceerd door 

extractie uit plantaardige oliën. 
Zuiverheidscriteria: in totaal min. 30 % 

tocoferolen. 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van tocoferolen (in de vorm van 

alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol) in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
gaschromatografie in combinatie met 

vlamionisatiedetectie, GC/FID (AOAC 988.14). 

Voor de bepaling van tocoferolen (in de vorm van 
alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol) in 
voormengsels en diervoeding: 
hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met ultravioletdetectie of fluorescentiedetectie, 

HPLC/UV of FLD (Verordening (EG) nr. 
152/2009 van de Commissie(2), bijlage IV, 

methode B). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Tocoferolextracten van 
plantaardige oliën mogen in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden en voor 
het gebruik van de voormengsels 
de opslagvoorwaarden aangeven. 

04/08/2025 /

2015/1152
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1b306(ii) Tocoferolrijke 

extracten van 

plantaardige 

oliën (rijk aan 

delta-tocoferol)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol: 

Chemische formule: 

  C29H50O2 
  C28H48O2 

  C28H48O2 

  C27H46O2 
CAS-nr.: 

  59-02-9 

  490-23-3 
  54-28-4 

  119-13-1 

Tocoferolrijke extracten van natuurlijke oorsprong 

(rijk aan delta-tocoferol), in de vorm van vloeibare 
olie, geproduceerd door extractie uit plantaardige 

oliën. 

Zuiverheidscriteria: in totaal min. 80 % 
tocoferolen met min. 70 % delta-tocoferol. 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van tocoferolen (in de vorm van 
alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol) in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

gaschromatografie in combinatie met 
vlamionisatiedetectie, GC/FID (AOAC 988.14). 
Voor de bepaling van tocoferolen (in de vorm van 
alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol) in 

voormengsels en diervoeding: 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 
met ultravioletdetectie of fluorescentiedetectie, 

HPLC/UV of FLD (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage IV, methode B). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Tocoferolrijke extracten van 
plantaardige oliën (rijk aan 
delta- tocoferol) mogen in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden en voor 
het gebruik van de voormengsels 
de opslagvoorwaarden aangeven. 

04/08/2025 /

2015/1152
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1b307 Alfa-tocoferol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Alfa-tocoferol 

Karakterisering van de werkzame stof 
All-rac-α-tocoferol 

C29H50O2 

CAS-nr.: 10191-41-0 
Alfa-tocoferol, in de vorm van vloeibare olie, 

geproduceerd door chemische synthese. 

Zuiverheidscriteria: min. 96 %. 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van all-rac-α-tocoferol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

gaschromatografie in combinatie met 

vlamionisatiedetectie, GC/FID (Ph. Eur. 7.2-

07/2011:0692); deze omvat ook verschillende 
identificatietesten. 

Voor de bepaling van all-rac-α-tocoferol in 

voormengsels en diervoeding: 
hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met ultraviolet- of fluorescentiedetectie, 

HPLC/UV of FLD (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage IV, methode B). 

/ Alle 

diersoorten en 

categorieën

/ / / 1. Alfa-tocoferol mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden en voor 
het gebruik van de voormengsels 
de opslagvoorwaarden aangeven. 

04/08/2025 /

2015/1152

3a300 Ascorbinezuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ascorbinezuur. 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-ascorbinezuur 
C6H8O6 
CAS-nr.: 50-81-7 
L-ascorbinezuur, vaste vorm, geproduceerd door 
chemische synthese. 
Zuiverheidscriteria: min 99 %. 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van L-ascorbinezuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
titrimetrie   monografie 01/2011:0253 van de 
Europese Farmacopee. 
Voor de kwantificering van L-ascorbinezuur in 
voormengsels en voedermiddelen: titrimetrie. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Ascorbinezuur mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden en voor 
het gebruik van de voormengsels 
de opslagvoorwaarden aangeven. 

3. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -hand-
schoenen worden gedragen. 

23/07/2025 /

2015/1061

E 310 Propylgallaat C10H12O5/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 100: 

afzonderlijk

of samen met 

E 311 of E 312

Alle diervoeders /

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 311 Octylgallaat C15H22O5/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 100: 

afzonderlijk

of samen met 

E 311 of E 312

Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 312 Dodecylgallaat C19H30O5/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 100: 

afzonderlijk

of samen met

E 311 of E 312

Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 320 Butylhydroxya

nisool (BHA)

C11H16O2/ Alle 

diersoorten of -

categorieën,

met 

uitzondering 

van

honden

/ / 150: 

afzonderlijk

of samen met 

E 321 en/of E

324

Alle diervoeders /

Honden / / 150: 

afzonderlijk

of samen met

E 321

Ethoxyquine mag met BHA 
en/of BHT worden gemengd op 
voorwaarde dat 1 kg volledig 
diervoeder niet meer dan 150 mg 
van het mengsel bevat

/

2004/C50/01

E 321 Butylhydroxyt

olueen (BHT)

C15H24O/ Alle 

diersoorten of -

categorieën,

met 

uitzondering 

van

honden

/ / 150: 

afzonderlijk

of samen met

E 320 en/of E

324

Alle diervoeders /

Honden / / 150: 

afzonderlijk

of samen met

E 320

Ethoxyquine mag met BHA 
en/of BHT worden gemengd op 
voorwaarde dat 1 kg volledig 
diervoeder niet meer dan 150 mg 
van het mengsel bevat

/

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Emulgatoren1. c)

1c322 Lecithinen Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van lecithinen met minimaal: 

  fosfolipiden   18 % 

  lysofosfolipiden   11 % 

Vochtgehalte   1 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Lecithinen (CAS-nr. 8002-43-5) uit sojabonen 

Analysemethode(1) 
Voor de karakterisering van toevoegingsmiddelen 
voor diervoeding: Verordening (EU) nr. 231/2012 
van de Commissie(2) en de daarmee 
overeenstemmende tests in de FAO/JECFA-

monografie  Lecithin (3)(4) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / Gebruik in volledige 
diervoeders: 100- 1 500 mg 
toevoegingsmiddel/kg volledig 
diervoeder 

06/07/2027 /

2017/2325 - 2017/1007
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1c322i Lecithinen Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaten van: 

  lecithinen en gehydrolyseerde lecithinen in 
vloeibare (plastische tot volledig vloeibare) vorm; 

  ontoliede lecithinen en ontoliede 

gehydrolyseerde lecithinen in vaste vorm. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Lecithinen, gehydrolyseerde lecithinen, ontoliede 

lecithinen en ontoliede gehydrolyseerde lecithinen 
afkomstig van sojabonen, zonnebloem of 

raapzaad: 

CAS-nr. 8002-43-5; 
Gehalte: 

  lecithinen, ontoliede lecithinen: minimaal 60,0 

% in aceton onoplosbare bestanddelen; 

  gehydrolyseerde lecithinen en ontoliede 
gehydrolyseerde lecithinen: minimaal 56,0 % in 

aceton onoplosbare bestanddelen. 

Gewichtsverlies bij drogen: maximaal 2 % (1 uur 
bij 105 °C) 

In tolueen onoplosbare bestanddelen: maximaal 

0,3 % 

Zuurgetal: 
  lecithinen en ontoliede lecithinen: maximaal 35 

mg kaliumhydroxide per gram; 

  gehydrolyseerde lecithinen en ontoliede 
gehydrolyseerde lecithinen: maximaal 45 mg 
kaliumhydroxide per gram 
Peroxidegetal: maximaal 10 

Analysemethode (1) 
Voor de karakterisering van toevoegingsmiddelen 

voor diervoeding: Verordening (EU) nr. 231/2012 

van de Commissie (2) en de daarmee 

overeenstemmende tests in de FAO/JECFA-
monografie  Lecithine  (3) (4) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / Op de etiketten van 
toevoegingsmiddelen voor 
diervoeders en voormengsels 
wordt/worden de gebruikte 
vorm(en) vermeld. 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1980 :

Etikettering Toevoegingsmiddel
en Voormengsels = 02/07/2019
Etikettering MV & VM VPD =
02/01/2020
Etikettering MV & VM NVPD =
02/01/2021

06/07/2027 /

2018/1980 - 2017/2325
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1c322ii Gehydrolyseer

de lecithinen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van gehydrolyseerde lecithinen: 

fosfolipiden   44 % 

Vochtgehalte   1 % 

Vloeibare vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Vloeibare gehydrolyseerde lecithinen (CAS- nr. 

8002-43-5) uit zonnebloem en/of sojabonen 

Analysemethode(1) 

Voor de karakterisering van toevoegingsmiddelen 

voor diervoeding: Verordening (EU) nr. 231/2012 
van de Commissie(2) en de daarmee 

overeenstemmende tests in de FAO/JECFA-

monografie  Lecithin (3)(4) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / ! Overgangsmaatregelen 

2018/1980 :

Etikettering Toevoegingsmiddel
en Voormengsels = 02/07/2019
Etikettering MV & VM VPD =
02/01/2020
Etikettering MV & VM NVPD =
02/01/2021

02/01/2021 /

2018/1980 - 2017/2325

1c322iii Gehydrolyseer

de lecithinen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van ontoliede lecithinen met minimaal: 

fosfolipiden   75 % 

Vochtgehalte   2 % 
Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Vloeibare ontoliede lecithinen (CAS-nr. 8002-
43-5) uit zonnebloem en/of sojabonen en middels 
solventextractie ontvet 

Analysemethode(1) 
Voor de karakterisering van toevoegingsmiddelen 
voor diervoeding: Verordening (EU) nr. 231/2012 
van de Commissie(2) en de daarmee 
overeenstemmende tests in de FAO/JECFA-

monografie  Lecithin (3)(4) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / ! Overgangsmaatregelen 

2018/1980 :

Etikettering Toevoegingsmiddel
en Voormengsels = 02/07/2019
Etikettering MV & VM VPD =
02/01/2020
Etikettering MV & VM NVPD =
02/01/2021

02/01/2021 /

2018/1980 - 2017/2325
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Stabilisatoren1. d)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1d401 Natriumalgina

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Natriumalginaat 

in poedervorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumalginaat (  90,8 %) 
(C6H7NaO6)n 

Analysemethode(1) 

Voor de identificatie van natriumalginaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding:   de 

monografie van natriumalginaat, FAO JECFA 

Combined Compendium of Food Additive 
Specifications   Monograph No 1 (2006) 

/ Katten en 

honden

/ / 35 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 
alginaten uit verschillende 
bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

04/11/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Andere niet-

voedselproduce

rende dieren 

Vis

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 

alginaten uit verschillende 

bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 

diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 

bij gebruik. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming. 

04/11/2028 /

2018/1533
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1d402 Kaliumalginaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Kaliumalginaat 

in poedervorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Kaliumalginaat (  89,2 %) 
(C6H7KO6)n 

CAS-nr. 9005-36-1 

Analysemethode(1) 
Voor de identificatie van kaliumalginaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding:   de 

monografie over kaliumalginaat, FAO JECFA 
Combined Compendium of Food Additive 

Specifications   Monograph No 1 (2006) 

/ Katten en 

honden

/ / 35 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 
alginaten uit verschillende 
bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Verdikkingsmiddelen1. e)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1d401 Natriumalgina

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Natriumalginaat 

in poedervorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumalginaat (  90,8 %) 
(C6H7NaO6)n 

Analysemethode(1) 

Voor de identificatie van natriumalginaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding:   de 

monografie van natriumalginaat, FAO JECFA 

Combined Compendium of Food Additive 
Specifications   Monograph No 1 (2006) 

/ Katten en 

honden

/ / 35 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 
alginaten uit verschillende 
bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Andere niet-

voedselproduce

rende dieren 

Vis

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 

alginaten uit verschillende 

bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 

diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 

bij gebruik. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1d402 Kaliumalginaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Kaliumalginaat 

in poedervorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Kaliumalginaat (  89,2 %) 
(C6H7KO6)n 

CAS-nr. 9005-36-1 

Analysemethode(1) 
Voor de identificatie van kaliumalginaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding:   de 

monografie over kaliumalginaat, FAO JECFA 
Combined Compendium of Food Additive 

Specifications   Monograph No 1 (2006) 

/ Katten en 

honden

/ / 35 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 
alginaten uit verschillende 
bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Geleermiddelen1. f)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1d401 Natriumalgina

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Natriumalginaat 

in poedervorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumalginaat (  90,8 %) 
(C6H7NaO6)n 

Analysemethode(1) 

Voor de identificatie van natriumalginaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding:   de 

monografie van natriumalginaat, FAO JECFA 

Combined Compendium of Food Additive 
Specifications   Monograph No 1 (2006) 

/ Katten en 

honden

/ / 35 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 
alginaten uit verschillende 
bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Andere niet-

voedselproduce

rende dieren 

Vis

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 

alginaten uit verschillende 

bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 

diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 

bij gebruik. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1d402 Kaliumalginaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Kaliumalginaat 

in poedervorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Kaliumalginaat (  89,2 %) 
(C6H7KO6)n 

CAS-nr. 9005-36-1 

Analysemethode(1) 
Voor de identificatie van kaliumalginaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding:   de 

monografie over kaliumalginaat, FAO JECFA 
Combined Compendium of Food Additive 

Specifications   Monograph No 1 (2006) 

/ Katten en 

honden

/ / 35 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 
alginaten uit verschillende 
bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Bindmiddelen1. g)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1d401 Natriumalgina

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Natriumalginaat 

in poedervorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumalginaat (  90,8 %) 
(C6H7NaO6)n 

Analysemethode(1) 

Voor de identificatie van natriumalginaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding:   de 

monografie van natriumalginaat, FAO JECFA 

Combined Compendium of Food Additive 
Specifications   Monograph No 1 (2006) 

/ Katten en 

honden

/ / 35 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 
alginaten uit verschillende 
bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Andere niet-

voedselproduce

rende dieren 

Vis

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 

alginaten uit verschillende 

bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 

diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 

bij gebruik. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1d402 Kaliumalginaat Composition de l'additif 
Alginate de potassium 

En poudre 

Caractérisation de la substance active 

Alginate de potassium (  89,2 %) 
(C6H7KO6)n 

No CAS: 9005-36-1 

Méthode d'analyse(1) 
Pour l'identification de l'alginate de potassium 

dans l'additif pour l'alimentation animale: The 
potassium alginate monograph, FAO JECFA 
Combined Compendium of Food Additive 
Specifications - Monograph No 1 (2006)

/ Katten en 

honden

/ / 35 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. De totale hoeveelheid 
alginaten uit verschillende 
bronnen mag het toegelaten 
maximumgehalte in volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1g557 Montmorilloni

et-illiet

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van een gemengde laag van 

montmorilloniet-illiet en kleimineraal: 

fylosilicaten   75 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Fylosilicaten   75 %: 

  35 % montmorilloniet-illiet (opzwelbaar) 

  30 % illiet/muscoviet 

  15 % kaoliniet (niet-opzwelbaar) 

Kwarts   20 % 

IJzer (structureel) 3,6 % (gemiddeld) 
Asbestvrij 

Analytische methode (1) 
Voor de bepaling in toevoegingsmiddelen:    

röntgendiffractie (XRD), 

  atoomemissiespectroscopie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES). 

/ Alle 

diersoorten

/ 10 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

20 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1.De gebruiksaanwijzing 
vermeldt het volgende: 

  Gelijktijdig oraal gebruik met 
macroliden moet worden 
vermeden ; 

  Voor gevogelte moet 
gelijktijdig gebruik met 
robenidine worden vermeden . 

2.Voor gevogelte: Het 
gelijktijdig oraal gebruik met 
andere coccidiostatica dan 
robenidine is gecontra-indiceerd 
bij een montmorilloniet-
illietgehalte boven 10 000 mg/kg 
volledig diervoeder. 

3.Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en de dat middel 
bevattende voormengsels wordt 

het volgende vermeld:  Het 
toevoegingsmiddel 
montmorilloniet-illiet is rijk aan 
(inert) ijzer.  

4.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
ingevolge het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

5. De totale hoeveelheid van 
verschillende bronnen van 
montmorilloniet-illiet in volledig 
diervoeder mag niet het 
toegelaten maximumgehalte van 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

20 000 mg/kg in volledig 

diervoeder overschrijden. 

2016/1964

1g568 Clinoptiloliet 

van 

sedimentaire 

oorsprong

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong  
80 % (poedervorm).

Karakterisering van de werkzame stof 

Clinoptiloliet (gehydrateerd sodium-
calciumaluminosilicaat) van sedimentaire 

oorsprong   80 % en kleimineralen   20 % 
(zonder vezels of kwarts). 
CAS-nummer: 12173-10-3.

Analysemethode (1) 

Voor de determinering van clinoptiloliet van 
sedimentaire oorsprong in toevoegingsmiddelen 
voor diervoeding: röntgendiffractie (XRD). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 10000 mg 

toevoeginsmid

del

1. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 

2. De totale hoeveelheid 
clinoptiloliet van sedimentaire 
oorsprong van alle bronnen mag 
niet meer bedragen dan 10 000 
mg. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1g599 Illiet-

montmorillonie

t- kaoliniet

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van een natuurlijk mengsel van illiet-

montmorilloniet-kaoliniet, met een 
minimumgehalte van: 

  40 % aan illiet 

  10 % aan montmorilloniet 

  8 % aan kaoliniet 

Karakterisering van de werkzame stof 
Illiet: 
CAS-nr. 106958-53-6 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O 

Montmorilloniet: 
CAS-nr. 1318-93-0 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2] 

Kaoliniet: 

CAS-nr. 1318-74-7 
Al2(OH)4(SiO5) 

IJzer (structureel) 10 % (gemiddeld) 

Asbestvrij 

Analysemethode(1) 

Karakterisering van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 
  röntgendiffractie (XRD) samen met 

  röntgenfluorescentie (XRF). 

/ Mestkippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n gehouden 

voor 

mestdoeleinde

n 

Mestrunderen 

en minder 

gangbare 

herkauwers 

gehouden voor 

mestdoeleinde

n 

Mestvarkens 

en gespeende 

biggen

/ 5 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

50 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 
te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels die dat middel 
bevatten, wordt het volgende 
vermeld: 
 Het toevoegingsmiddel illiet-
montmorilloniet-kaoliniet is rijk 
aan (inert) ijzer . 

4. De totale hoeveelheid van de 
verschillende toepassingen van 
illiet-montmorilloniet-kaoliniet 
in volledig diervoeder mag het 
toegestane maximumgehalte 
voor de desbetreffende diersoort 
of -categorie niet overschrijden. 

5. De gebruiksaanwijzing 
vermeldt het volgende: 
   Gelijktijdig oraal gebruik 
met macroliden moet worden 
vermeden . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle andere 

diersoorten 

en -categorieën

/ 5 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

20 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 

te gaan. Indien die risico's met 

deze procedures en maatregelen 

niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 

worden teruggebracht, worden 

bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming. 

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels die dat middel 
bevatten, wordt het volgende 

vermeld: 

 Het toevoegingsmiddel illiet-

montmorilloniet-kaoliniet is rijk 
aan (inert) ijzer . 

4. De totale hoeveelheid van de 
verschillende toepassingen van 

illiet-montmorilloniet-kaoliniet 

in volledig diervoeder mag het 
toegestane maximumgehalte 

voor de desbetreffende diersoort 

of -categorie niet overschrijden. 

5. De gebruiksaanwijzing 

vermeldt het volgende: 

   Gelijktijdig oraal gebruik 
met macroliden moet worden 

vermeden . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1m558i Bentoniet Samenstelling van het toevoegingsmiddel  

Bentoniet:   50 % smectiet 

Karakterisering van de werkzame stof 

Bentoniet:   50 % smectiet 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling in toevoegingsmiddelen voor 

diervoeding: 
röntgendiffractie (XRD) 

/ Alle 

diersoorten

/ / 20 000 1. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 
-  Gelijktijdig oraal gebruik met 
macroliden moet worden 
vermeden. ; 
- voor pluimvee:  Gelijktijdig 
oraal gebruik met robenidine 
moet worden vermeden. . 

2. Voor pluimvee:
gelijktijdig gebruik met 
coccidiostatica andere dan 
robenidine is gecontra-indiceerd 
bij een bentonietgehalte van 
meer dan 5 000 mg/kg volledig 
diervoeder. 

3. Het totale bentonietgehalte 
mag het toegestane 
maximumgehalte in het 
volledige diervoeder van 20 000 
mg/kg volledig diervoeder niet 
overschrijden. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Stoffen ter  bestr ijding van radionucleïde contaminatie1. h)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1.1 IJzer(III)ammo

niumhexacyan

oferraat(II)

NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)]/ Herkauwers

(huisdieren en

wilde dieren)

/ 50 500 In de gebruiksaanwijzing 
vermelden:

 Alleen voor beperkte 
geografische gebieden 
in geval van besmetting 
met radionucliden. 

 De hoeveelheid ijzer(III)
ammoniumhexacyano-
ferraat (II) in het 
dagrantsoen moet tussen 
10 en 150 mg per 10 kg 
lichaamsgewicht bedragen. 

/

Kalveren 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen

/ 50 500 In de gebruiksaanwijzing 
vermelden:

 Alleen voor beperkte 
geografische gebieden 
in geval van besmetting 
met radionucliden. 

 De hoeveelheid ijzer(III)
ammoniumhexacyano-
ferraat(II) in het
dagrantsoen moet tussen 
10 en 150 mg per 10 kg 
lichaamsgewicht bedragen. 

/

Lammeren

voordat ze

beginnen te

herkauwen

/ 50 500 In de gebruiksaanwijzing 
vermelden:

 Alleen voor beperkte 
geografische gebieden 
in geval van besmetting 
met radionucliden. 

 De hoeveelheid ijzer(III)
ammoniumhexacyano-
ferraat(II) in het
dagrantsoen moet tussen 
10 en 150 mg per 10 kg 
lichaamsgewicht bedragen. 

/
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Geitenlammere

n

voordat ze

beginnen te

herkauwen

/ 50 500 In de gebruiksaanwijzing 
vermelden:

 Alleen voor beperkte 
geografische gebieden 

in geval van besmetting 

met radionucliden. 

 De hoeveelheid ijzer(III)

ammoniumhexacyano-

ferraat(II) in het
dagrantsoen moet tussen 

10 en 150 mg per 10 kg 

lichaamsgewicht bedragen. 

/

Varkens 

(huisdieren

en wilde

dieren)

/ 50 500 In de gebruiksaanwijzing 
vermelden:

 Alleen voor beperkte 
geografische gebieden 
in geval van besmetting 
met radionucliden. 

 De hoeveelheid ijzer(III)
ammoniumhexacyano-
ferraat(II) in het
dagrantsoen moet tussen 
10 en 150 mg per 10 kg 
lichaamsgewicht bedragen. 

/
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1m558i Bentoniet Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bentoniet:   50 % smectiet 

Karakterisering van de werkzame stof 

Bentoniet:   50 % smectiet 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling in toevoegingsmiddelen voor 

diervoeding: röntgendiffractie (XRD) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 
-  Gelijktijdig oraal gebruik met 
macroliden moet worden 
vermeden. ;
- voor pluimvee:  Gelijktijdig 
oraal gebruik met robenidine 
moet worden vermeden. . 

2. Voor pluimvee: gelijktijdig 
gebruik met coccidiostatica 
andere dan robenidine is 
gecontra-indiceerd bij een 
bentonietgehalte van meer dan 5 
000 mg/kg volledig diervoeder. 

3. Het mengsel van verschillende 
bronnen van bentoniet mag het 
toegestane maximumgehalte in 
het volledige diervoeder van 20 
000 mg/kg volledig diervoeder 
niet overschrijden. 

4. Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt wanneer 
diervoeders zijn besmet met 
radioactief cesium om dit in 
dieren en dierlijke producten te 
beperken. 

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Antiklontermiddelen1. i)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1g557 Montmorilloni

et-illiet

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van een gemengde laag van 

montmorilloniet-illiet en kleimineraal: 

fylosilicaten   75 % 

Karakterisering van de werkzame stof 

Fylosilicaten   75 %: 

  35 % montmorilloniet/illiet (opzwelbaar) 

  30 % illiet/muscoviet 

  15 % kaoliniet (niet-opzwelbaar) 

Kwarts   20 % 

IJzer (structureel) 3,6 % (gemiddeld) 
Asbestvrij 

Analytische methode (1) 
Voor de bepaling in toevoegingsmiddelen: 

  röntgendiffractie (XRD), 

  atoomemissiespectroscopie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES). 

/ Alle 

diersoorten

/ 20 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

20 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 

  Gelijktijdig oraal gebruik met 
macroliden moet worden 
vermeden ; 

  bij gevogelte:  Gelijktijdig 
gebruik met robenidine moet 
worden vermeden . 

2.Voor gevogelte: het 
gelijktijdige orale gebruik met 
andere cocciodiostatica dan 
robenidine is gecontra-indiceerd. 

3.Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en de dat middel 
bevattende voormengsels wordt 

het volgende vermeld:  Het 
toevoegingsmiddel 
montmorilloniet-illiet is rijk aan 
(inert) ijzer.  

4.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
ingevolge het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

5. De totale hoeveelheid van 
verschillende bronnen van 
montmorilloniet-illiet in volledig 
diervoeder mag niet het 
toegelaten maximumgehalte van 
20 000 mg/kg in volledig 
diervoeder overschrijden. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2016/1964

1g568 Clinoptiloliet 

van 

sedimentaire 

oorsprong

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong   80 % 
(poedervorm).

Karakterisering van de werkzame stof 

Clinoptiloliet (gehydrateerd sodium-
calciumaluminosilicaat) van sedimentaire 

oorsprong   80 % en kleimineralen   20 % 
(zonder vezels of kwarts). 
CAS-nummer: 12173-10-3.

Analysemethode (1) 

Voor de determinering van clinoptiloliet van 
sedimentaire oorsprong in toevoegingsmiddelen 
voor diervoeding: röntgendiffractie (XRD). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 10000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 

2. De totale hoeveelheid 
clinoptiloliet van sedimentaire 
oorsprong van alle bronnen mag 
niet meer bedragen dan 10 000 
mg. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1g598 Dolomiet-

magnesiet

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van natuurlijk mengsel van: 

dolomiet en magnesiet   40 % (met een 
minimumgehalte van: carbonaten 24 %).

Karakterisering van de werkzame stof 
Dolomiet: 

CAS-nummer 16389-88-1 

(CaMg)(CO3)2 

Magnesiet: 
CAS-nummer 546-93-0 

MgCO3 

Talk (gehydrateerde silicaten van magnesium): 
CAS-nummer 14807-96-6 

Mg3Si4O10(OH)2 

Talk   35 % 
Chloriet (aluminium-magnesium): 

CAS-nummer 1318-59-8 

(Mg, Fe, Al)6(Si, Al)4O10(OH)8 

IJzer (structureel) 6 % (gemiddeld) 

Chloriet   16 % 

Kwarts- en asbestvrij 

Analytische methode (1) 

Karakterisering van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 
  röntgendiffractie (XRD), samen met 

 atoomabsorptiespectrofotometrie (AAS). 

/ Melkkoeien en 

andere 

melkproducere

nde 

herkauwers 

Gespeende 

biggen 

Mestvarkens

/ 5 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

20 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot 35 kg. 

2. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en de dat 
middel bevattende voormengsels 
wordt het volgende vermeld: 

 Het toevoegingsmiddel 
dolomiet-magnesiet is rijk aan 
(inert) ijzer.  

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
ingevolge het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle soorten 

en categorieën 

met 

uitzondering 

van 

melkkoeien en 

andere 

melkproducere

nde 

herkauwers, 

gespeende 

biggen en 

mestvarkens

/ 5 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

20 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels die dat middel 

bevatten, wordt het volgende 
vermeld: 

 Het toevoegingsmiddel 

dolomiet-magnesiet is rijk aan 

(inert) ijzer . 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om met 

mogelijke risico's bij gebruik om 

te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 

niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 

beperkt, worden bij het gebruik 

van het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1g599 Illiet-

montmorillonie

t- kaoliniet

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van een natuurlijk mengsel van illiet-

montmorilloniet-kaoliniet, met een 
minimumgehalte van: 

  40 % aan illiet 

  10 % aan montmorilloniet 

  8 % aan kaoliniet 

Karakterisering van de werkzame stof 
Illiet: 
CAS-nr. 106958-53-6 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O 

Montmorilloniet: 
CAS-nr. 1318-93-0 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2] 

Kaoliniet: 

CAS-nr. 1318-74-7 
Al2(OH)4(SiO5) 

IJzer (structureel) 10 % (gemiddeld) 

Asbestvrij 

Analysemethode(1) 

Karakterisering van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 
  röntgendiffractie (XRD) samen met 

  röntgenfluorescentie (XRF). 

/ Mestkippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n gehouden 

voor 

mestdoeleinde

n 

Mestrunderen 

en minder 

gangbare 

herkauwers 

gehouden voor 

mestdoeleinde

n 

Mestvarkens 

en gespeende 

biggen

/ 5 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

50 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 
te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels die dat middel 
bevatten, wordt het volgende 
vermeld: 
 Het toevoegingsmiddel illiet-
montmorilloniet-kaoliniet is rijk 
aan (inert) ijzer . 

4. De totale hoeveelheid van de 
verschillende toepassingen van 
illiet-montmorilloniet-kaoliniet 
in volledig diervoeder mag het 
toegestane maximumgehalte 
voor de desbetreffende diersoort 
of -categorie niet overschrijden. 

5. De gebruiksaanwijzing 
vermeldt het volgende: 
   Gelijktijdig oraal gebruik 
met macroliden moet worden 
vermeden . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle andere 

diersoorten 

en -categorieën

/ 5 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

20 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 

te gaan. Indien die risico's met 

deze procedures en maatregelen 

niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 

worden teruggebracht, worden 

bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming. 

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels die dat middel 
bevatten, wordt het volgende 

vermeld: 

 Het toevoegingsmiddel illiet-

montmorilloniet-kaoliniet is rijk 
aan (inert) ijzer . 

4. De totale hoeveelheid van de 
verschillende toepassingen van 

illiet-montmorilloniet-kaoliniet 

in volledig diervoeder mag het 
toegestane maximumgehalte 

voor de desbetreffende diersoort 

of -categorie niet overschrijden. 

5. De gebruiksaanwijzing 

vermeldt het volgende: 

   Gelijktijdig oraal gebruik 
met macroliden moet worden 

vermeden . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1i534 Ijzernatriumtar

traten

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van producten van complexvorming van 

natriumtartraten met ijzer(III)-chloride in een 

wateroplossing   35 gewichtspercent 

Karakterisering van de werkzame stof 
IJzer(III)-product van complexvorming van D(+)-, 

L(-)- en meso-2,3-dihydroxybutaandizuren 

Verhouding: ijzer tot meso-tartraat 1:1 

Verhouding: ijzer tot totaal aan tartraatisomeren 
1:1,5 

CAS-nummer: 1280193-05-9 

Fe(OH)2C4H4O6Na 

Chloride:   25 % 

Oxalaat   1,5 % uitgedrukt als oxaalzuur 

IJzer:   8 % ijzer(III) 

Analysemethode (1) 

Kwantificering van meso-tartraat en D(-), L(+)-
tartraten in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

 hogedrukvloeistofchromatografie met 
brekingsindexdetectie (HPLC-RI); 

kwantificering van het totaal aan ijzer in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  atoomemissiespectroscopie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510, of 

  atoomemissiespectroscopie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-

AES)   EN 15621, of 

 atoomemissiespectroscopie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN ISO 11885, 

of 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS)   EN 

ISO 6869, of 
 atoomabsorptiespectrometrie (AAS)   

Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie 

(2), 
en kwantificering van het totaal aan natrium in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 atoomemissiespectroscopie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510, of 

  atoomemissiespectroscopie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-

AES)   EN 15621, of 
 atoomemissiespectroscopie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN ISO 11885, 

of 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS)   EN 

ISO 6869, 

en kwantificering van het totaal aan chloride in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
enkel in NaCl (natriumchloride) 
gebruikt 

2.Aanbevolen minimumdosis: 26 
mg ijzernatriumtartraten/kg 
NaCl (gelijkwaardig aan 3 mg 
ijzer/kg NaCl) 

3.Aanbevolen maximale dosis: 
106 mg ijzernatriumtartraten/kg 
NaCl 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

  titrimetrie   Verordening (EG) nr. 152/2009 

of ISO 6495. 

2016/896

1m558i Bentoniet Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bentoniet:   50 % smectiet 

Karakterisering van de werkzame stof 

Bentoniet:   50 % smectiet 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling in toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding: röntgendiffractie (XRD) 

/ Alle 

diersoorten

/ / 20 000 1. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 

-  Gelijktijdig oraal gebruik met 

macroliden moet worden 

vermeden. ; 
- voor pluimvee:  Gelijktijdig 

oraal gebruik met robenidine 

moet worden vermeden. . 

2. Voor pluimvee: gelijktijdig 

gebruik met coccidiostatica 
andere dan robenidine is 

gecontra-indiceerd bij een 

bentonietgehalte van meer dan 5 

000 mg/kg volledig diervoeder. 

3. Het totale bentonietgehalte 

mag het toegestane 
maximumgehalte in het 

volledige diervoeder van 20 000 

mg/kg volledig diervoeder niet 

overschrijden. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1j514ii Natriumwaterst

ofsulfaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Natriumwaterstofsulfaat:   95,2 % 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr. 7681-38-1 

NaHSO4 
Na 19,15 % 

SO4 80,01 % 

Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1)

Bepaling van natriumwaterstofsulfaat in 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 
titrimetrische methode gebaseerd op de bepaling 

van het totaalgehalte oplosbaar zuur in 

natriumwaterstofsulfaat tegen een 
standaardnatriumhydroxideoplossing 

/ Gezelschapsdie

ren en andere 

niet-

voedselproduce

rende dieren 

met 

uitzondering 

van katten en 

nertsen

/ / 4000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.Het totaalgehalte van 
natriumwaterstofsulfaat mag niet 
meer bedragen dan het voor elke 
betrokken soort vastgestelde 
maximumgehalte in het 
volledige diervoeder. 

08/03/2022 /

Katten / / 20000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.Het totaalgehalte van 
natriumwaterstofsulfaat mag niet 
meer bedragen dan het voor elke 
betrokken soort vastgestelde 
maximumgehalte in het 
volledige diervoeder. 

08/03/2022 /
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Nertsen / / 10000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.Het totaalgehalte van 
natriumwaterstofsulfaat mag niet 

meer bedragen dan het voor elke 

betrokken soort vastgestelde 

maximumgehalte in het 
volledige diervoeder. 

08/03/2022 /

Alle andere 

dieren dan 

katten, 

nertsen, 

gezelschapsdie

ren en andere 

niet-

voedselproduce

rende dieren

/ / 4000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.Het totaalgehalte van 
natriumwaterstofsulfaat mag niet 
meer bedragen dan het voor elke 
betrokken soort vastgestelde 
maximumgehalte in het 
volledige diervoeder. 
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Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1j524 Natriumhydrox

ide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Natriumhydroxide 50 % g/g (opgelost in water). 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumhydroxide   98,0 % totaal alkali 

(berekend als NaOH) 
NaOH CAS-nr.: 1310-73-2 

Geproduceerd door chemische synthese.

Analysemethode (1) 

Bepaling van natriumhydroxide in 

voederadditieven: Titrimetrie   FAO JECFA 

Combined Compendium for Food Additive 
Specifications, Monograph No 1 (2006)  sodium 

hydroxide . 

/ Katten, 

honden en 

siervissen

/ / / 1. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming, handschoenen 
en beschermende kleding tijdens 
hantering. 

2. Voor het gebruik: de 
uiteindelijke totale 
natriumconcentratie mag de 
algehele elektrolytenbalans niet 
in het gedrang brengen. 

14/03/2023 /

161/2013

E 296 DL- en L-

Appelzuur

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 340(i) Kaliumdiwater

stoforthofosfaa

t

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 340(ii) Dikaliumwater

stoforthofosfaa

t

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 340(iii) Trikaliumortho

fosfaat

// Honden / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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middel
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 342 (i) Ammoniumdi

waterstoforthof

osfaat

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 342 (ii) Diammonium

waterstoforthof

osfaat

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 350(i) Natriummalaat

 (zout van DL- 

of L-

appelzuur)

// Honden / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 450a (i) Dinatriumdiwa

terstofdifosfaat

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 450a(iv) Tetrakaliumdif

osfaat

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 450b(ii) Pentakaliumtri

fosfaat

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 500(iii) Natriumsesqui

carbonaat

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 501 (ii) Kaliumwaterst

ofcarbonaat

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 503 (i) Ammoniumcar

bonaat

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 503(ii) Ammoniumwa

terstofcarbonaa

t

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 507 Zoutzuur // Honden / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 513 Zwavelzuur // Honden / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 525 Kaliumhydroxi

de

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 526 Calciumhydrox

ide

// Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01

E 529 Calciumoxide // Honden / / / / /

Katten / / / / /

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Inkuiltoevoegingsmiddelen1. k)

* voor de micro-organismen : CFU(Kve)/kg vers materiaal

1k1009 Pediococcus 

pentosaceus 

DSM 14021

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 
14021 met ten minste 1 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Levensvatbare cellen van Pediococcus 
pentosaceus DSM 14021

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786) 
Identificatie: pulsed-field- gelelektroforese 
(PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven.

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegings-middel: 1 × 
10^8 CFU/kg vers materiaal in 
gemakkelijk en middelmatig 
moeilijk in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)).

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 

20/02/2024 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k101 Alfa-amylase 

(EC 3.2.1.1)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Preparaat van alfa-amylase geproduceerd door: 

Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, met een 
minimale activiteit van 129 800 DNS(1)/g 

toevoegingsmiddel 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553) 

Analysemethod(2) 

Voor de bepaling van alfa-amylase in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische (DNS) methode gebaseerd op de 

enzymatische hydrolyse van het zetmeel bij een 

pH van 4,5 en een temperatuur van 37 °C 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

2. Minimumdosis van alfa-
amylase indien gebruikt zonder 
combinatie met andere enzymen 
of micro-organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddelen 40 
DNS/kg vers materiaal. 

3. De exploitanten van 
diervoederbedrijven moeten 
operationele procedures en 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor gebruikers van 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels ervan om de 
mogelijke risico's van het 
gebruik ervan aan te pakken. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k1010 Pediococcus 

pentosaceus 

DSM 23688

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 

23688 met ten minste 1 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Levensvatbare cellen van Pediococcus 
pentosaceus DSM 23688

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786)
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven.

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegings-middel: 1 × 
10^8 CFU/kg vers materiaal in 
gemakkelijk en middelmatig 
moeilijk in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1))

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen.
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k1011 Pediococcus 

pentosaceus 

DSM 23689

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 

23689 met ten minste 1 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Levensvatbare cellen van Pediococcus 
pentosaceus DSM 23689

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786)
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven.

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegings-middel: 1 × 
10^8 CFU/kg vers materiaal in 
gemakkelijk en middelmatig 
moeilijk in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)).

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k102 Alfa-amylase 

(EC 3.2.1.1)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Preparaat van alfa-amylase geproduceerd door 

Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, met 
een minimale activiteit van 101 050 DNS/g 

toevoegingsmiddel 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens NCIMB 30251. 

Analysemethode(2) 

Voor de bepaling van alfa-amylase in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische (DNS) methode gebaseerd op de 

enzymatische hydrolyse van het zetmeel bij een 

pH van 4,5 en een temperatuur van 37 °C 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

2. Minimumdosis van alfa-
amylase indien gebruikt zonder 
combinatie met andere enzymen 
of micro-organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddelen 10 
DNS/kg vers materiaal. 

3. De exploitanten van 
diervoederbedrijven moeten 
operationele procedures en 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor gebruikers van 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels ervan om de 
mogelijke risico's van het 
gebruik ervan aan te pakken. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k103 Alfa-amylase 

(EC 3.2.1.1)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Preparaat van alfa-amylase geproduceerd door 

Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, met een 
minimale activiteit van 235 850 DNS/g 

toevoegingsmiddel 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Alfa-amylase geproduceerd door Aspergillus 
oryzae ATTC SD-5374 

Analysemethode(2) 

Voor de bepaling van alfa-amylase in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische (DNS) methode gebaseerd op de 

enzymatische hydrolyse van het zetmeel bij een 

pH van 4,5 en een temperatuur van 37 °C 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

2. Minimumdosis van alfa-
amylase indien gebruikt zonder 
combinatie met andere enzymen 
of micro-organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddelen 23 
DNS/kg vers materiaal. 

3. De exploitanten van 
diervoederbedrijven moeten 
operationele procedures en 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor gebruikers van 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels ervan om de 
mogelijke risico's van het 
gebruik ervan aan te pakken. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k104 Alfa-amylase 

(EC 3.2.1.1)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Preparaat van alfa-amylase geproduceerd door 

Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, met een 
minimale activiteit van 235 850 DNS/g 

toevoegingsmiddel 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Alfa-amylase geproduceerd door Aspergillus 
oryzae ATTC SD-5374 

Analysemethode(2)

Voor de bepaling van alfa-amylase in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische (DNS) methode gebaseerd op de 

enzymatische hydrolyse van het zetmeel bij een 

pH van 4,5 en een temperatuur van 37 °C 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld.

2. Minimumdosis van endo-1,4-
bèta-glucanase, indien gebruikt 
zonder combinatie met andere 
enzymen of micro-organismen 
als inkuiltoevoegingsmiddelen 7 
DNS/kg vers materiaal. 

3. De exploitanten van 
diervoederbedrijven moeten 
operationele procedures en 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor gebruikers van 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels ervan om de 
mogelijke risico's van het 
gebruik ervan aan te pakken. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k202 Kaliumsorbaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Kaliumsorbaat   99 % 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Kaliumsorbaat   99 % C6H7KO2 
CAS-nr.: 24634-61-5 

Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1) 

Voor het determineren van kaliumsorbaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

titratie met perchloorzuur (European 
Pharmacopoeia, monographs 6.0 method 

01/2008:0618). 

Voor het determineren van kaliumsorbaat in 
voormengsels en diervoeder: 

ion-exclusie-hogeprestatie-

vloeistofchromatografie met uv-detectie (HPLC-

UV). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 300 mg 

toevoegingsmi

ddel

1.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien de risico's 
met behulp van dergelijke 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden vermeden of tot 
een minimum beperkt, moeten 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 
zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 
handschoenen. 

2.Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt bij gemakkelijk 
en matig moeilijk in te kuilen 
materiaal(2). 

09/12/2026 /

2016/2023

1k20601 Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 met minimaal: 1 × 10^10 CFU/g 

toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415. 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van gal- esculineazideagar (EN 

15788) 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 10
^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20602 Enterococcus 

faecium DSM 

22502

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Enterococcus faecium 
DSM 22502 met minimaal: 1 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
DSM 22502 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van galesculineazideagar (EN 
15788) 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 10
^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen.

15/04/2024 /

304/2014

1k2071 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 21762)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactobacillus plantarum (DSM 
21762) met ten minste  5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 21762) 

Analysemethode (1)

Telling:  gietplaatmethode: EN 15787
Identificatie:  pulsed-field gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ 1 × 10^8

CFU/kg 

organisch 

materiaal

/ 1. In de gebruiksaan-wijzing 
voor het toevoegingsmiddel en 
het voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. De minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel mag worden 
aangepast bij gebruik in 
combinatie met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20710 Lactobacillus 

brevis (DSM 

12835)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus brevis (DSM 12835) 

met ten minste 5 × 10^^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus brevis (DSM 12835)

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-

field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen 

26/12/2021 /

1263/2011

1k20711 Lactobacillus 

rhamnosus 

(NCIMB 

30121)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 
30121) met ten minste 4 ×
10^11 CFU/g toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) 

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-
field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20713 Lactobacillus 

plantarum 

(NCIMB 

30148)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum NCIMB 

30148 met ten minste 7 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787)

Identificatie: pulsed-field gel elektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^9 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

19/11/2022 /

841/2012

1k20714 Lactobacillus 

plantarum 

(NCIMB 

30148)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bereiding van Lactobacillus plantarum NCIMB 
30148 met ten minste 7 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787) 
Identificatie: pulsed-field gel elektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^9 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20715 Lactobacillus 

brevis (DSMZ 

21982)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus brevis (DSMZ 

21982) met ten minste 8 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787)

Identificatie: pulsed-field gel-elektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

09/10/2022 /

838/2012

1k20716 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 23375)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 
23375) met ten minste 2 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 23375)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:
spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 
MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20717 Lactobacillus 

plantarum 

(CNCM I-

3235)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (CNCM 

I-3235) met ten minste 5 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 2 × 10^7 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

04/12/2022 /

1065/2012

1k20718 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 19457)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 
19457) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 19457)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:
spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 
MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 5 × 10^7 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20719 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 16565)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 

16565) met ten minste 5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 16565)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

04/12/2022 /

1065/2012

1k2072 Lactobacillus 

buchneri 

(DSM 22963)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactobacillus buchneri (DSM 
22963) met ten minste 5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

Analysemethode (1)

Telling: gietplaatmethode: EN 15787
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ 1 × 10^8

CFU/kg 

organisch 

materiaal

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. De minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel mag worden 
aangepast bij gebruik in 
combinatie met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20720 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 16568)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 

16568) met ten minste 5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 16568)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

04/12/2022 /

1065/2012

1k20721 Lactobacillus 

plantarum 

(LMG 21295)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (LMG 
21295) met ten minste 5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (LMG 21295)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:
spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 
MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20722 Lactobacillus 

plantarum 

(CNCM MA 

18/5U)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (CNCM 

MA 18/5U) met ten minste 2 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (CNCM MA 18/5U)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

04/12/2022 /

1065/2012

1k20723 Lactobacillus 

plantarum 

(NCIMB 

30094)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (NCIMB 
30094) met ten minste 5 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:
spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 
MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^9 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20724 Lactobacillus 

plantarum 

(VTT E-

78076)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (VTT 

E-78076) met ten minste 1 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (VTT E-78076)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^9 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
en middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (Gemakkelijk in 
te kuilen voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. weidegras, 
zwenkgras of voorgedroogde 
alfalfa). Verordening (EG) nr. 
429/2008 van de Commissie (PB 
L 133 van 22.5.2008, blz. 1)).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20725 Lactobacillus 

plantarum 

(ATCC PTSA-

6139)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (ATCC 

PTSA- 6139) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (ATCC PTSA-6139)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 2 × 10^7 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20726 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 18112)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 

18112) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 18112)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 5 × 10^6 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20727 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 18113)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 

18113) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 18113)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 2 × 10^7 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20728 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 18114)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 

18114) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 18114)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 2 × 10^7 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20729 Lactobacillus 

plantarum 

(ATCC 55943)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (ATCC 

55943) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (ATCC 55943)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 2 × 10^7 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

04/12/2022 /

1065/2012

1k2073 Lactobacillus 

plantarum 

(NCIMB 

30236)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactobacillus plantarum (NCIMB 
30236) met ten minste 1,2 ×
10^11 CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode: EN 15787
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 2,4 × 10^8 CFU/kg 
vers materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1111/2011

1k20730 Lactobacillus 

plantarum 

(ATCC 55944)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (ATCC 
55944) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (ATCC 55944)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:
spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 
MRS-agar (EN 15787)
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 5 × 10^6 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20731 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 3676

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactobacillus plantarum DSM 

3676 met ten minste 6 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 3676)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode (EN 15787)

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 × 10^8 
CFU/kg vers materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel wordt 
gebruikt in gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (Gemakkelijk in 
te kuilen voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

20/12/2022 /

1119/2012

12/04/2019 Pagina 91 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20732 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 3677)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactobacillus plantarum DSM 

3677 met ten minste 4 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum DSM 3677

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode (EN 15787)

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 ×
10^8 CFU/kg vers materiaal.

3. Het toevoegingsmiddel wordt 
gebruikt in gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (Gemakkelijk in 
te kuilen voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)).

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20733 Lactobacillus 

buchneri DSM 

13573

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactobacillus buchneri (DSM 

13573) met ten minste 2 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus buchneri DSM 13573

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode (EN 15787)

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 ×
10^8 CFU/kg vers materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

20/12/2022 /

1119/2012

1k20734 Lactobacillus 

buchneri 

NCIMB 30139

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus buchneri NCIMB 
30139 met ten minste 5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 

Analysemethode (1) 

Telling in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787)
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 10
^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)). 

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20735 Lactobacillus 

casei ATTC 

PTA 6135

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus casei (ATTC 

PTA6135) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 

Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787) 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel 
indien  niet gecombineerd 
met andere micro-organismen 
als inkuiltoevoegingsmiddel:
1,3 × 10^6 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)). 

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20736 Lactobacillus 

plantarum 

(NCIMB 

30083)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus plantarum (NCIMB 

30083) met ten minste 5 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083). 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787).

Identificatie: pulsed-field gel-elektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Het toevoegingsmiddel wordt 
gebruikt in gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (Gemakkelijk in 
te kuilen voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)). 

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20737 Lactobacillus 

plantarum 

(NCIMB 

30084)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus plantarum (NCIMB 

30084) met ten minste 5 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel.

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084).

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787).

Identificatie: pulsed-field gel-elektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Het toevoegingsmiddel wordt 
gebruikt in gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (Gemakkelijk in 
te kuilen voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 429/2008 
van de Commissie (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)). 

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20738 Lactobacillus 

buchneri DSM 

22501

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus buchneri DSM 22501 

met ten minste 5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Lactobacillus buchneri 
DSM 22501. 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787). 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 ×
10^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen.

28/11/2023 /

1113/2013

1k20739 Lactobacillus 

buchneri 

NCIMB 

40788/CNCM 

I-4323

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus buchneri NCIMB 
40788/CNCM I-4323 met ten minste 3 ×
10^9 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Lactobacillus buchneri 
NCIMB 40788/CNCM I-4323 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787) 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 ×
10^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2074 Lactobacillus 

buchneri 

(DSM 16774)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus buchneri (DSM 

16774) met ten minste 5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus buchneri (DSM 16774) 

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-

field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

26/12/2021 /

1263/2011

1k20740 Lactobacillus 

buchneri LN 

40177/ATCC 

PTA-6138

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus buchneri LN 
40177/ATCC PTA-6138 met ten minste 1 × 10^
10 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Lactobacillus buchneri 
LN 40177/ATCC PTA-6138. 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787). 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 ×
10^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Verordening 
(EG) nr. 429/2008. PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1.).  

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20741 Lactobacillus 

buchneri LN 

4637/ATCC 

PTA-2494

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus buchneri LN 

4637/ATCC PTA-2494 met ten minste 1 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Lactobacillus buchneri 
LN 4637/ATCC PTA-2494. 

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787). 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 ×
10^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Verordening 
(EG) nr. 429/2008. PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1.). 

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20742 Lactobacillus 

kefiri DSM 

19455

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus kefiri DSM 19455 

met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Lactobacillus kefiri 
DSM 19455 

Analysemethoden (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787) 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de opslagcondities 
vermelden. 

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegings-middel: 5 × 
10^7 CFU/kg vers materiaal. 

3. Het toevoegingsmiddel wordt 
gebruikt in gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (Gemakkelijk in 
te kuilen voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5 à 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Zoals 
vastgesteld bij Verordening (EG) 
nr. 429/2008 van de Commissie 
(PB L 133 van 22.5.2008, blz. 
1)). 

4. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

02/09/2023 /

774/2013

12/04/2019 Pagina 100 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20743 Lactobacillus 

plantarum 

NCIMB 40027

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus plantarum NCIMB 

40027 met ten minste 1 ×
10^11 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Lactobacillus plantarum 
NCIMB 40027. 

Analysemethode (1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787). 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel, opslagcondities 
aangeven. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 
- 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal in gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (Gemakkelijk in 
te kuilen voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Verordening 
(EG) nr. 429/2008 (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)); 
- 1 × 10^9 CFU/kg vers 
materiaal in moeilijk in te kuilen 
materiaal (Moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: < 1,5 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Verordening 
(EG) nr. 429/2008 (PB L 133 
van 22.5.2008, blz. 1)). 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20744 Lactobacillus 

brevis DSM 

23231

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus brevis DSM 23231 

met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus brevis 
DSM 23231. 

Analysemethode(1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden 
vermelden. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 10
^7 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 

13/05/2024 /

399/2014

1k20745 Lactobacillus 

brevis DSMZ 

16680

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus brevis DSMZ 16680 
met ten minste 2,5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus brevis 
DSMZ 16680. 

Analysemethode(1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden 
vermelden. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 10
^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20746 Lactobacillus 

plantarum 

CECT 4528

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus plantarum CECT 

4528met ten minste 2,5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus plantarum 
CECT 4528. 

Analysemethode(1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden 
vermelden. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 10
^9 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 

13/05/2024 /

399/2014

1k20747 Lactobacillus 

fermentum 

NCIMB 30169

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus fermentum NCIMB 
30169 met ten minste 2,5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus 
fermentum NCIMB 30169. 

Analysemethode(1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden 
vermelden. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 1^
08 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20748 Lactobacillus 

paracasei 

NCIMB 30151

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Preparaat van Lactobacillus paracasei NCIMB 

30151 met minimaal: 1 × 10^7 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus paracasei 
NCIMB 30151. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven. 

2. Aanbevolen minimumgehalte 
van het toevoegingsmiddel 
indien niet gecombineerd met 
andere micro-organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 10
^7 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 

25/08/2024 /

849/2014

1k20749 Lactobacillus 

plantarum 

DSMZ 16627

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSMZ 
16627) met ten minste 1 × 10^7 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus plantarum 
DSMZ 16627 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie: Pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven. 

2. Aanbevolen minimumgehalte 
van het toevoegingsmiddel 
indien niet gecombineerd met 
andere micro-organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 10
^7 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2075 Lactobacillus 

buchneri 

(DSM 12856)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus buchneri (DSM 

12856) met ten minste 5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus buchneri (DSM 12856)

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-

field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

26/12/2021 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20750 Lactobacillus 

plantarum 

DSM 29025

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus plantarum 
DSM 29025 met minimaal 8 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus plantarum 
DSM 29025. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed- field-gelelektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2.Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 10
^7 CFU/kg vers materiaal. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
ingevolge het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20751 Lactobacillus 

plantarum 

NCIMB 42150

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus plantarum 
NCIMB 42150 met minimaal 1 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus plantarum 
NCIMB 42150. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed- field-gelelektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2.Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 10
^8 CFU/kg vers materiaal. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
ingevolge het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20752 Lactobacillus 

diolivorans 

(DSM 32074)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus diolivorans DSM 

32074 met ten minste 3 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus 
diolivorans DSM 32074. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 
MRS-agar (EN 15787). 

Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

pulsed-field- gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 10
^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20753 Lactobacillus 

plantarum 

DSM 29024

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus plantarum DSM 

29024 met minimaal 8 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus plantarum 
DSM 29024. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 
MRS (Man, Rogosa en Sharpe)-agar (EN 15787). 

Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

pulsed- field-gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2.Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 10
^7 CFU/kg gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (2). 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20754 Lactobacillus 

plantarum 

KKP/593/p 

Lactobacillus 

plantarum 

KKP/788/p 

Lactobacillus 

buchneri 

KKP/907/p

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus plantarum 
KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p 
en Lactobacillus buchneri KKP/907/p met ten 

minste 1 × 109 CFU/g toevoegingsmiddel, in een 

verhouding van 4:4:1 (Lactobacillus plantarum 
KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: 
Lactobacillus buchneri KKP/907/p). 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus plantarum 
KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p 

en Lactobacillus buchneri KKP/907p. 

Analysemethode(1) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode met 
gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787). 

Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed- field-gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Runderen / / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden worden 
aangegeven. 

2.Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 
108 CFU/kg vers materiaal. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 
te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20755 Lactobacillus 

casei DSM 

28872

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus casei DSM 28872 

met minimaal 1 × 1011 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus casei 
DSM 28872 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode op MRS-agar 

(EN 15787). 
Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden worden 
aangegeven. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 
107 CFU/kg gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (2). 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 
Commissie (PB L 133 van 
22.5.2008, blz. 1).) 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming.  
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20756 Lactobacillus 

rhamnosus 

DSM 29226

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus rhamnosus DSM 

29226 met minimaal 1 × 1010 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus 
rhamnosus DSM 29226 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode op MRS-agar 

(EN 15787). 
Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden worden 
aangegeven. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 
107 CFU/kg gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (2). 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 
Commissie (PB L 133 van 
22.5.2008, blz. 1).) 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k20758 Lactobacillus 

buchneri 

NRRL B-

50733

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus buchneri NRRL 

B-50733 met minimaal 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus buchneri 
NRRL B-50733 

Analysemethode(1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van MRS-agar: EN 15787. 
Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed- field-gelelektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagvoorwaarden worden 
aangegeven. 

2. Minimumgehalte van 
Lactobacillus buchneri NRRL 
B-50733 indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 1 × 10
^8 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2076 Lactobacillus 

paracasei 

(DSM 16245)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bereiding van Lactobacillus paracasei (DSM 

16245) met ten minste 5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus paracasei (DSM 16245)

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-

field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen 

26/12/2021 /

1263/2011

1k2077 Lactobacillus 

paracasei 

(DSM 16773)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus paracasei (DSM 
16773) met ten minste 4 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus paracasei (DSM 16773)

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-
field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2078 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 12836)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 

12836) met ten minste 5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 12836)

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar

(EN 15787)

Identificatie: pulsed-field gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

26/12/2021 /

1263/2011

1k2079 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 12837)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM 
12837) met ten minste 5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof

Lactobacillus plantarum (DSM 12837)

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar 
(EN 15787) 
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2081 Lactococcus 

lactis (DSM 

11037)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactococcus lactis (DSM 11037) 

met ten minste 5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 

Lactococcus lactis (DSM 11037) 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar (ISO 15214) Identificatie: pulsed-

field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

26/12/2021 /

1263/2011

1k20812 Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 8862 en 

DSM 8866)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Lactobacillus plantarum (DSM 
8862 en DSM 8866) met ten minste 3×
10^11 CFU/g toevoegingsmiddel (ratio 1:1)

Karakterisering van de werkzame stof 

Lactobacillus plantarum (DSM 8862 en DSM 
8866)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787) 
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 3×10^8 CFU/kg (ratio 
1:1) vers materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2082 Lactococcus 

lactis (NCIMB 

30160)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Lactococcus lactis (NCIMB 

30160) met ten minste 4 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactococcus lactis (NCIMB 30160)

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar (ISO 15214) Identificatie: pulsed-

field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

26/12/2021 /

1263/2011

1k2083 Lactococcus 

lactis (NCIMB 

30117)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Lactococcus lactis (NCIMB 30117) 
met ten minste 5 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Lactococcus lactis (NCIMB 30117)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van MSR-agar (ISO 15214)
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k21008 Lactobacillus 

plantarum 

NCIMB 

30238 

Pediococcus 

pentosaceus 

NCIMB 30237

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus plantarum NCIMB 

30238 met minimaal 2,0 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel en Pediococcus pentosaceus 
NCIMB 30237 met minimaal 2,6 × 10^10 CFU/g 

toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus plantarum 
NCIMB 30238 and Pediococcus pentosaceus 
NCIMB 30237. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding van Lactobacillus plantarum NCIMB 

30238: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 

van MRS-agar (EN 15787). 
Identificatie van Lactobacillus plantarum NCIMB 

30238: pulsed-field-gelelektrofo- rese (PFGE) 

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding van Pediococcus pentosaceus 
NCIMB 30237: spreidplaatmethode (EN 15786). 

Identificatie van Pediococcus pentosaceus 
NCIMB 30237: pulsed-field-gelelektrofo- rese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2.Minimumgehalte van 
Lactobacillus plantarum 
NCIMB 30238 en Pediococcus 
pentosaceus NCIMB 30237: 1 × 
10^8 CFU (verhouding 1:4) per 
kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 

24/09/2025 /

2015/1489

1k21009 Pediococcus 

acidilactici 

CNCM I-3237

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Bereiding van Pediococcus acidilactici 
(CNCM I-3237) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Pediococcus acidilactici 
CNCM I-3237. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van gal- esculineazideagar (EN 
15786) 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 10
^7 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2101 Pediococcus 

pentosaceus 

(DSM 16244)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Bereiding van Pediococcus pentosaceus (DSM 

16244) met ten minste 4 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) 

Analysemethode (1)

Telling:
spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MSR-agar bij 37 °C (EN15786:2009). 

Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. De minimumdosis van het 
afzonderlijk gebruikte toe-
voegingsmiddel is: 1 ×
10^8 CFU/kg organisch 
materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

06/07/2020 /

514/2010

1k21013 Pediococcus 

acidilactici 

NCIMB 30005

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Bereiding van Pediococcus acidilactici NCIMB 
30005 met minimaal 1 × 10^7 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Levensvatbare cellen van Pediococcus acidilactici 
NCIMB 30005. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: spreidplaatmethode onder 
gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786). 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven. 

2. Aanbevolen minimumgehalte 
van het toevoegingsmiddel 
indien niet gecombineerd met 
andere micro-organismen als 
inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 10
^7 CFU/kg vers materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalings- en 
oogbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k21014 Pediococcus 

parvulus DSM 

28875

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Pediococcus parvulus DSM 28875 

met minimaal 1 × 1011 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Pediococcus parvulus 
DSM 28875. 

Analysemethode (1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode: EN 15786:2009. 

Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden worden 
aangegeven. 

2. Minimumgehalte van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere als 
inkuiltoevoegingsmiddel 
gebruikte micro-organismen: 5 × 
107 CFU/kg gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal (2).
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 
Commissie (PB L 133 van 
22.5.2008, blz. 1).)  

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k21015 Pediococcus 

pentosaceus 

DSM 32291

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 

32291 met ten minste 8 × 10^10 kve/g 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Pediococcus 
pentosaceus DSM 32291. 

Analysemethode(1) 
Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: spreidplaatmethode met 

gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786). 
Identificatie van het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: pulsed- field-gelelektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagvoorwaarden worden 
aangegeven. 

2. Minimumgehalte van 
Pediococcus pentosaceus DSM 
32291 indien niet gecombineerd 
met andere micro-organismen 
als inkuiltoevoegingsmiddel: 5 × 
10^7 kve/kg gemakkelijk en 
middelmatig moeilijk in te 
kuilen materiaal. (Gemakkelijk 
in te kuilen voedergewassen: > 3 
% oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Middelmatig 
moeilijk in te kuilen 
voedergewassen: 1,5-3,0 % 
oplosbare koolhydraten in het 
verse materiaal. Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 
Commissie (PB L 133 van 
22.5.2008, blz. 1)).  

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij het gebruik ervan. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2102 Pediococcus 

acidilactici 

(DSM 16243)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bereiding van Pediococcus acidilactici (DSM 

16243) met ten minste 5 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof 

Pediococcus acidilactici (DSM 16243)

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar

(EN 15786)

Identificatie: pulsed-field gelelektroforese 
(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

26/12/2021 /

1263/2011

1k2103 Pediococcus 

pentosaceus 

(DSM 12834)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bereiding van Pediococcus pentosaceus (DSM 
12834) met ten minste 4 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Pediococcus pentosaceus (DSM 12834)

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van MSR-agar
(EN 15786)
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese 

(PFGE). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2104 Pediococcus 

acidilactici 

CNCM MA 

18/5M -DSM 

11673

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM 

MA 18/5M -DSM 11673 met ten minste 3 × 10^9 
CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M 
DSM 11673

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding:

spreidplaatmethode (EN 15786)
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 3 ×
10^7 CFU/kg vers materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

20/12/2022 /

1119/2012

1k2105 Pediococcus 

pentosaceus 

DSM 23376

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 
23376 met ten minste 1 × 10^11 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:
spreidplaatmethode (EN 15786)
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 ×
10^8 CFU/kg vers materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2106 Pediococcus 

pentosaceus 

NCIMB 12455

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Pediococcus pentosaceus NCIMB 

12455 met ten minste 3 × 10^9 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:

spreidplaatmethode (EN 15786)

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 3 ×
10^7 CFU/kg vers materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

20/12/2022 /

1119/2012

1k2107 Pediococcus 

pentosaceus 

NCIMB 30168

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Pediococcus pentosaceus NCIMB 
30168 met ten minste 5 ×
10^10 CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding:
spreidplaatmethode (EN 15786)
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als inkuil-
toevoegingsmiddel: 1 ×
10^8 CFU/kg vers materiaal.

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k2111 Propionibacteri

um 

acidipropionici

 (CNCM MA 

26/4U)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Propionibacterium acidipropionici 
(CNCM MA 26/4U) met ten minste 1 × 10^8 
CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 
26/4U)

Analysemethode (1)

Kwantificering in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding:

spreidplaatmethode (EN 15787) Identificatie
pulsed-field gel-elektroforese (PFGE) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid.

2. Minimumdosis van het 
toevoegingsmiddel indien niet 
gecombineerd met andere micro-
organismen als 
toevoegingsmiddel voor 
kuilvoer: 1 × 10^8 CFU/kg vers 
materiaal

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

15/11/2022 /

990/2012

1k236 Mierenzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Mierenzuur (  84,5 %) 
Vloeibare vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Mierenzuur   84,5 % 
H2CO2 
CAS-nr.: 64-18-6 

Analysemethode (1) 
Voor het determineren van mierenzuur: 
ionchromatografie met elektrische 
conductiviteitsdetectie (IC-ECD). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 10 000 mg 

toevoeginsmid

del

1.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien de risico's 
met behulp van dergelijke 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden vermeden of tot 
een minimum beperkt, moeten 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 
zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 
handschoenen. 

2. Bij het mengen van 
verschillende bronnen van 
mierenzuur mag het toegestane 
maximumgehalte in volledige 
diervoeders niet worden 
overschreden. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k237 Natriumformia

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Vaste vorm 

Natriumformiaat   98 % 
Vloeibare vorm 

Natriumformiaat   15 % 

Mierenzuur   75 % 

Water   25 % 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumformiaat   98 % (vaste vorm) 

NaHCO2 

CAS-nr.: 141-53-7 

formaldehyde   6,2 mg/kg 

aceetaldehyde   5 mg/kg 

butylaldehyde   25 mg/kg 

Natriumformiaat   15 % (vloeibare vorm) 

Mierenzuur   75 % 
Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1) 

Determinering van natrium in 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding: EN ISO 

6869:

atoomabsorptiespectrometrie (AAS) of EN 
15510: atomaire- emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP- AES). 

Determinering van het totaalgehalte aan formiaat 
in toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 
EN 15909 reversed phase HPLC met uv-detectie 
(RP- HPLC-UV). 

Determinering van het totaalgehalte aan formiaat 

in voormengsels en diervoeder: 

ion- exclusie-hogeprestatie-
vloeistofchromatografie met uv-detectie of 

brekingsindexdetectie (HPLC-UV/RI) of 

ionchromatografie met elektrische 
conductiviteitsdetectie (IC-ECD). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 10 000 mg 

toevoeginsmid

del 

(mierenzuureq

uivalent)

1.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien de risico's 
met behulp van dergelijke 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden vermeden of tot 
een minimum beperkt, moeten 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 
zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 
handschoenen. 

2. Bij het mengen van 
verschillende bronnen van 
mierenzuur mogen de toegestane 
maximumgehalten in volledige 
diervoeders niet worden 
overschreden. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k280 Propionzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Propionzuur   99,5 %

Karakterisering van de werkzame stof

Propionzuur   99,5 %

C 3H 6O 2 CAS-nr.: 79-09-4

Niet-vluchtig residu   0,01 % na drogen bij 140 °

C tot constant gewicht

Aldehyden   0,1 % uitgedrukt als formaldehyd 
Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1)

Kwantificering van propionzuur als totaal 

propionzuur in toevoegingsmiddel voor 

diervoeding, voormengsels, diervoeding: ion-

exclusie-hogeprestatie- vloeistofchromatografie 
met brekingsindex (HPLC-RI) 

/ Herkauwers / / / 1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 
maximaal toegestane doses is 
gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 
Commissie (PB L 133 van 
22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 
andere bronnen van de 
werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 
maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming, handschoenen 
en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Varkens / / 30 000 

mg/toevoeging

smiddel

1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 

maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Pluimvee / / 10 000 

mg/toevoeging

smiddel

1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 

maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 

20/12/2023 /

12/04/2019 Pagina 129 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van 

herkauwers, 

varkens en 

pluimvee

/ / / 1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materiaal 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)). 

3. Bij gelijktijdiggebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag het 
toegestane maximumgehalte niet 

worden overschreden. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k281 Natriumpropio

naat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Natriumpropionaat   98,5 %

Karakterisering van de werkzame stof

Natriumpropionaat   98,5 %

C 3H 5O 2Na
CAS-nr.: 137-40-6 

Gewichtsverlies bij drogen   4 %, bepaald door 

twee uur bij 105 °C te drogen

Niet in water oplosbaar residu   0,1 %

Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1)

Kwantificering van natriumpropionaat in 

toevoegingsmiddel voor diervoeding:

1. ion-exclusie-hogeprestatie-
vloeistofchromatografie met brekingsindex 

(HPLC-RI) - voor de bepaling van totaal 

propionaat, en
2. atomaireabsorptiespectrometrie (AAS) (EN ISO 

6869) - voor de bepaling van totaal natrium.

Kwantificering van natriumpropionaat als totaal 
propionzuur in voormengsels, diervoeding: ion-

exclusie-hogeprestatie-vloeistofchromatografie 

met brekingsindex (HPLC-RI) 

/ Herkauwers / / / 1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 
maximaal toegestane doses is 
gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materialen 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 
Commissie (PB L 133 van 
22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 
andere bronnen van de 
werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 
maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming, handschoenen 
en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Varkens / / 30 000 mg 

toevoegingsmi

ddel (Als 

propionzuur)

1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materialen 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 

maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Pluimvee / / 10 000 mg 

toevoegingsmi

ddel (Als 

propionzuur)

1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materialen 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 

maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van 

herkauwers, 

varkens en 

pluimvee

/ / / 1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materialen 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)). 

3. Bij gelijktijdig gebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag het 
toegestane maximumgehalte niet 

worden overschreden. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k284 ammoniumpro

pionaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van ammoniumpropionaat   19,0 %, 

propionzuur   80,0 % en water   30 % 

Karakterisering van de werkzame stof

Ammoniumpropionaat C 3H 9O 2N
CAS-nr.: 17496-08-1

Geproduceerd door chemische synthese

Analysemethode (1)

Kwantificering van ammoniumpropionaat in 

toevoegingsmiddel voor diervoeding:

1. ion-exclusie-hogeprestatie-
vloeistofchromatografie met brekingsindex 

(HPLC-RI) - voor de bepaling van totaal 

propionaat,en
2. titratie met zwavelzuur en natriumhydroxide 

voor de bepaling van ammonia.

Kwantificering van ammoniumpropionaat als 

totaal propionzuur in voormengsels, diervoeding: 
ion-exclusie-hogeprestatie-

vloeistofchromatografie met brekingsindex 

(HPLC-RI) 

/ Herkauwers / / / 1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 
maximaal toegestane doses is 
gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 
worden gebruikt in gemakkelijk 
in te kuilen materialen 
(Gemakkelijk in te kuilen 
voedergewassen: > 3 % 
oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 
raaigras, dravik en 
suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 
Commissie (PB L 133 van 
22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 
andere bronnen van de 
werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 
maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming, handschoenen 
en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Varkens / / 30 000 mg 

toevoegingsmi

ddel (Als 

propionzuur)

1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materialen 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 

maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Pluimvee / / 10 000 mg 

toevoegingsmi

ddel (Als 

propionzuur)

1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd.

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materialen 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)).

3. Gelijktijdig gebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag niet hoger 
zijn dan het toegestane 

maximumgehalte.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van 

herkauwers, 

varkens en 

pluimvee

/ / / 1. Het gelijktijdige gebruik van 
andere organische zuren in de 

maximaal toegestane doses is 

gecontra-indiceerd. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden gebruikt in gemakkelijk 

in te kuilen materialen 
(Gemakkelijk in te kuilen 

voedergewassen: > 3 % 

oplosbare koolhydraten in vers 
materiaal (bv. hele maisplanten, 

raaigras, dravik en 

suikerbietenpulp). Verordening 
(EG) nr. 429/2008 van de 

Commissie (PB L 133 van 

22.5.2008, blz. 1)). 

3. Bij gelijktijdig gebruik met 

andere bronnen van de 

werkzame stof mag het 
toegestane maximumgehalte niet 

worden overschreden. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 

en beschermende kleding tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k301 Natriumbenzoa

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Natriumbenzoaat   99,5 % 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumbenzoaat   99,5 % 
C7H5NaO2 

CAS-nr.: 532-32-1 

Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1) 

Voor het determineren van natriumbenzoaat: 

titrimetrische methode (European Pharmacopoeia, 
01/2008:0123). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 2 400 mg 

toevoeginsmid

del

1.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien de risico's 
met behulp van dergelijke 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden vermeden of tot 
een minimum beperkt, moeten 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 
zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 
handschoenen. 

2. Bij het mengen van 
verschillende bronnen van 
natriumbenzoaat mogen de 
toegestane maximumgehalten 
niet worden overschreden. 

09/12/2026 /

2016/2023

E 240 Formaldehyde CH2O/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alleen voor kuilvoeder

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Stoffen ter  verminder ing van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen1. m)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1m01 Micro-

organisme van 

stam DSM 

11798 uit de 

familie 

Coriobacteriac

eae

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van een micro-organisme van stam 

DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae met 
minimaal 5 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van: micro-organisme van 

stam DSM 11798 uit de familie 

Coriobacteriaceae 

Analysemethode (1) 

Kwantificering van het micro- organisme van 
stam DSM 11798 uit de familie 

Coriobacteriaceae: gietplaatmethode onder 

gebruikmaking van VM- agar aangevuld met 

oxyrase. 
Identificatie van het micro-organisme van stam 

DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae: 

pulsed-field-gelelektroforese (PFGE). 

/ Varkens / 1,7 × 10^8 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2.Het gebruik van het 
toevoegingsmiddel is toegestaan 
in diervoeding die voldoet aan 
de Europese regelgeving inzake 
ongewenste stoffen in 
diervoeding. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle 

vogelsoorten

/ 1,7 × 10^8 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2.Het gebruik van het 
toevoegingsmiddel is toegestaan 

in diervoeding die voldoet aan 

de Europese regelgeving inzake 
ongewenste stoffen in 

diervoeding. 

3.Het gebruik is toegestaan in 

diervoeding die de volgende 

toegelaten coccidiostatica bevat: 

narasin/nicarbazine, 
salinomycine-natrium, 

monensin-natrium, 

robenidinehydrochloride, 
diclazuril, narasin of 

nicarbazine. 

4.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1m03 Fumonisine- 

esterase EC 

3.1.1.87

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van fumonisine-esterase, geproduceerd 

door Komagataella pastoris (DSM 26643), met 
ten minste 3 000 U(1)/g. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Preparaat van fumonisine-esterase, geproduceerd 
door Komagataella pastoris (DSM 26643). 

Analysemethode (2) 
Voor de bepaling van de activiteit van 

fumonisine-esterase: 

hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 
tandemmassaspectrometrie. 

(HPLC-MS/MS) methode gebaseerd op de 

kwantificering van het tricarballylzuur dat als 

gevolg van de enzymatische activiteit uit 
fumonisine B1 vrijkomt bij een pH van 8,0 en een 

temperatuur van 30 °C. 

/ Alle 

vogelsoorten

/ 15 U/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Aanbevolen maximumdosis: 
300 U/ kg volledig diervoeder. 

3.Het gebruik van het 
toevoegingsmiddel is toegestaan 
in diervoeding die voldoet aan 
de Europese regelgeving inzake 
ongewenste stoffen in 
diervoeding(3). 

4.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Varkens / 15 U/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden. 

2.Aanbevolen maximumdosis: 
300 U/kg volledig diervoeder. 

3.Het gebruik van het 
toevoegingsmiddel is toegestaan 

in diervoeding die voldoet aan 

de Europese regelgeving inzake 
ongewenste stoffen in 

diervoeding. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 

hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1m03i Fumonisine- 

esterase EC 

3.1.1.87

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van fumonisine-esterase, geproduceerd 

door Komagataella phaffii (DSM 32159), met ten 
minste 3 000 U/g(1). 

Karakterisering van de werkzame stof Preparaat 

van fumonisine-esterase, geproduceerd door 
Komagataella phaffii (DSM 32159) 

Analysemethode(2) 
Voor de bepaling van de activiteit van 

fumonisine-esterase: 

hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 
tandemmassaspectrometrie. 

(HPLC-MS/MS) Methode gebaseerd op de 

kwantificering van het tricarballylzuur dat als 

gevolg van de enzymatische activiteit uit 
fumonisine B1 vrijkomt bij een pH van 8,0 en een 

temperatuur van 30 °C. 

/ Alle varkens 

Alle 

pluimveesoorte

n

/ 10 U/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermeld. 

2. Aanbevolen maximumdosis: 
300 U/kg volledig diervoeder. 

3. Het gebruik van het 
toevoegingsmiddel is toegestaan 
in diervoeding die voldoet aan 
de Europese regelgeving inzake 
ongewenste stoffen in 
diervoeding (Richtlijn 
2002/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 mei 
2002 inzake ongewenste stoffen 
in diervoeding (PB L 140 van 
30.5.2002, blz. 10).)

4. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
betreffende het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1m558 Bentoniet Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bentoniet:   70 % smectiet (dioctaëdrisch 

montmorilloniet) 

Karakterisering van de werkzame stof 

Bentoniet:   70 % smectiet (dioctaëdrisch 
montmorilloniet) 

< 10 % opaal en veldspaat 

< 4 % kwarts en calciet 
AfB1-bindingscapaciteit (BC AfB1) hoger dan 90 

% 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van bentoniet in 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 

röntgendiffractie (XRD) 
Voor de bepaling van BC AfB1 van het 

toevoegingsmiddel: adsorptietest in een 

bufferoplossing bij pH 5,0 met een concentratie 

van 4 mg/l voor AfB1 en 0,02 % (m/v) voor het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding. 

/ Herkauwers 

Pluimvee 

Varkens

/ / 20 000 1. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 
-  Gelijktijdig oraal gebruik met 
macroliden moet worden 
vermeden. ; 
- voor pluimvee:  Gelijktijdig 
oraal gebruik met robenidine 
moet worden vermeden. . 

2. Voor pluimvee: gelijktijdig 
gebruik met coccidiostatica 
andere dan robenidine is 
gecontra-indiceerd bij een 
bentonietgehalte van meer dan 
5 000 mg/kg volledig 
diervoeder. 

3. Het totale bentonietgehalte 
mag het toegestane 
maximumgehalte in het 
volledige diervoeder van 
20 000 mg/kg volledig 
diervoeder niet overschrijden. 

4. Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt in diervoeding 
die voldoet aan de wetgeving 
van de Europese Unie inzake 
ongewenste stoffen in 
diervoeding. 

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Technologische Toevoegingsmiddelen : Hygiënebevorder ingsmiddelen1. n)

1k236 Mierenzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Mierenzuur (  84,5 %) 
Vloeibare vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Mierenzuur   84,5 % 
H2CO2 
CAS-nr.: 64-18-6 

Analysemethode(1) 
Voor het determineren van mierenzuur: 
ionchromatografie met elektrische 
conductiviteitsdetectie (IC-ECD). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 10 000 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaarden worden 
aangegeven.

2.Bij het mengen van 
verschillende bronnen van 
mierenzuur mag het toegestane 
maximumgehalte in volledige 
diervoeders niet worden 
overschreden. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien de risico's 
met behulp van dergelijke 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden vermeden of tot 
een minimum beperkt, moeten 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 
zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Sensor iële Toevoegingsmiddelen : Kleurstoffen - Stoffen die aan een diervoeder  kleur  geven of daaraan kleur  teruggeven2. a) i)

2a104 Chinolinegeel Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Chinolinegeel 
Chinolinegeel wordt beschreven als het 
natriumzout (hoofdbestanddeel) 

Karakterisering van de werkzame stof 
Het percentage van de bestanddelen van 
chinolinegeel bedraagt: 

  2-(2-chinolyl)indaan-1,3-dion-disulfonaten:   
80 %; 
  2-(2-chinolyl)indaan-1,3-dion-monosulfonaten: 

  11 %; 

  2-(2-chinolyl)indaan-1,3-dion-trisulfonaten:   
7 %. 
Chemische formule: C18H9N Na2O8S2 
(natriumzout) 
CAS-nr.: 8004-92-0 (hoofdbestanddeel) 
Chinolinegeel, vaste vorm, geproduceerd door 
chemische synthese 
Zuiverheidscriteria: 

kleurstoffen   70 %, berekend als het 
natriumzout; 

calcium- en kaliumzouten   30 % 

Analysemethoden (1): 
Voor de kwantificatie van het totaal aan 
kleurstoffen van chinolinegeel in het 
toevoegingsmiddel en in diervoeders: 
spectrofotometrie bij 411 nm (FAO JECFA 
monographs No. 1, Vol. 4). 

/ Niet-

voedselproduce

rende dieren

/ / 25 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2a122 Azorubine of 

karmozijn

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Azorubine 

Karakterisering van de werkzame stof 

1. Chemische naam: Dinatrium-4-hydroxy- 3-(4-

sulfonato-1-naftylazo)naftaleen-1- sulfonaat

2. Synoniemen: karmozijn, CI Food Red 3
3. Einecs: 222-657-4

4. Chemische formule: C 20H 12N 2Na 2O 7S 2 

5. Zuiverheid: 
5.1. Gehalte: minstens 85 % kleurstoffen berekend 

als natriumzout. 

5.2. 4-aminonaftaleen-1-sulfonzuur en 4-
hydroxynaftaleen-1-sulfonzuur: maximaal

0,5 %. 

5.3. Secundaire kleurstoffen: maximaal 2,0 %.

5.4. In water onoplosbare bestanddelen: maximaal 
0,2 %.

5.5. Niet-gesulfoneerde primaire aromatische 

aminen: maximaal 0,01 % (berekend
als aniline).

5.6. Met ether extraheerbare bestanddelen: 

maximaal 0,2 % in neutraal milieu.  

Analysemethode (1)

Voor de identificatie van azorubine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
spectrofotometrie bij 516 nm in water en 
dunnelaagchromatografie (FAO JECFA 
monographs n.1 (Vol 4) Combined compendium 

for food additive specifications). 

Voor de determinatie van azorubine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

spectrofotometrie bij 516 nm in een waterige 

oplossing (Richtlijn 2008/128/EG van de 
Commissie (2)). 

/ Katten en 

honden

/ / 176 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings-, oog- en 
huidbescherming tijdens 
hantering. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2a131 Patentblauw V Werkzame stof 

Patentblauw V

Karakterisering van de werkzame stof 

Naam: calcium- of natriumverbinding van het 

inwendig zout van [4-[α-(4-diëthylaminofenyl)-5-

hydroxy-2,4-disulfofenylmethylideen]-2,5-
cyclohexadieen-1-ylideen]

diëthylammoniumhydroxide en secundaire 

kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of 
natriumsulfaat en/of calciumsulfaat als 

voornaamste kleurloze bestanddelen. Het 

kaliumzout is eveneens toegestaan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Zuiverheidscriteria: minimaal 90 % van het totaal 

aan kleurstoffen, berekend als natrium-, calcium-
of kaliumzouten. 

Leukobase: maximaal 1,0 %

Analysemethode (1) 

Voor de kwantificatie van het totaal aan 

kleurstoffen van patentblauw V in het 

toevoegingsmiddel en in diervoeders: 
spectrofotometrie bij 638 nm (JECFA-monografie 

nr. 1, vol. 4, methode door Richtlijn 2008/128/EG 

van de Commissie (2) aanbevolen)

/ Alle niet-

voedselproduce

rende dieren

/ / 250 mg 

toevoegingsmi

ddel

Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en  
handschoenen worden gedragen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Sensor iële Toevoegingsmiddelen : Kleurstoffen - Stoffen die bij toediening aan dieren aan een levensmiddel van dier lijke oorsprong kleur  geven2. a) ii)

2a(ii) 165 Astaxanthine-

dimethyldisucc

inaat

Werkzame stof

Astaxanthine-dimethyldisuccinaat
(C50H64O10, CAS-nr.: 578006-46-9)
Astaxanthine-dimethyldisuccinaat > 96 %
Andere carotenoïden < 4 %

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Geformuleerd in een organische matrix
Zuiverheidscriteria:
Trifenylfosfineoxide (TPPO)

  100 mg/kg toevoegingsmiddel

Dichloormethaan:   600 mg/kg 
toevoegingsmiddel

Analysemethoden

Hogeprestatie-vloeistofchromatografie (HPLC), 
gekoppeld met ultravioletdetectie (UV) (1)

/ Zalm en forel / / 138 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Toediening uitsluitend 
toegestaan vanaf de leeftijd van 
zes maanden of vanaf een 
gewicht van 50 g.

2. Om te worden gebruikt in 
visvoeder, moet het 
toevoegingsmiddel worden 
gebruikt in een geformuleerde 
vorm, naar behoren 
gestabiliseerd met toegelaten 
antioxidanten. Als ethoxyquine 
in de formulering wordt 
gebruikt, moet het ethoxyquine-
gehalte op het etiket worden 
vermeld.

3. Als astaxanthine-dimethyl-
disuccinaat wordt gemengd met 
canthaxanthine en andere 
astaxanthine-bronnen, mag de 
totale concentratie van het 
mengsel niet meer bedragen dan 
100 mg astaxanthine-
equivalenten (1,38 mg 
astaxanthine-
dimethyldisuccinaat komt 
overeen met 1 mg 
astaxanthine)/kg in het volledige 
visvoeder.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

21/05/2018 /

393/2008
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middel
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houder
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analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2a(ii) 167 Paracoccus 

carotinifaciens,

 rijk aan rode 

carotenoïden

Werkzame stoffen

Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7)

Adonirubine (C40H52O3, 3-hydroxybèta, 
bètacaroteen-4,4 -dione CAS: 511-23801)

Canthaxanthine (C40H52O2, CAS: 514-78-3)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van gedroogde gedode cellen van 

Paracoccus carotinifaciens
(NITE SD 00017), bevattende:
- 20-23 g/kg astaxanthine

- 7-15 g/kg adonirubine

- 1-5 g/kg canthaxanthine

Analysemethoden

Normale fase hogeprestatie-

vloeistofchromatografie (HPLC), gekoppeld aan 
uv/zichtbaar lichtdetectie voor de bepaling van 

astaxanthine, adonirubine en canthaxanthine in 

diervoeders en visweefsel (1)

/ Zalm, forel / / 100 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het maximumgehalte wordt
uitgedrukt als de som van 
astaxanthine, adonirubine en 
canthaxanthine.

2. Gebruik toegestaan vanaf 
de leeftijd van zes maanden 
of vanaf een gewicht van 
50 g.

3. Het mengen van het 
toevoegingsmiddel met 
astaxanthine of canthaxanthine 
is toegestaan mits de totale 
concentratie van de som van 
astaxanthine, adonirubine en 
cantaxanthine uit andere 
bronnen niet meer bedraagt dan 
100 mg/kg in volledig 
diervoeder.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

15/08/2018 Voor zalm: 10 mg/kg 
voor de som van 
adonirubine en 
canthaxanthine/kg vlees 
(nat weefsel).

Voor forel: 8 mg/kg 
voor de som van 
adonirubine en 
canthaxanthine/kg vlees 
(nat weefsel).

334/2010 - 721/2008
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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vergunning-

houder
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%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2a161 g Canthaxanthin

e

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Canthaxanthine 

Trifenylfosfineoxide (TPPO)   100 mg/kg 

Dichloormethaan   600 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
  Canthaxanthine 

  C40H52O2 

  CAS-nummer: 514-78-3 
 Canthaxanthine, vaste vorm, geproduceerd door 

chemische synthese 

  Zuiverheid: 

Gehalte: minimaal 96 % 
Andere carotenoïden dan canthaxanthine: 

maximaal 5 % van het totaal aan kleurstoffen 

Analysemethode (1) 

1.Voor de kwantificering van canthaxanthine in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

spectrofotometrie bij 426 nm. 
2.Voor de kwantificering van canthaxanthine in 

voormengsels en diervoeders: normale fase 

hogeprestatie-vloeistofchromatografie, gekoppeld 
aan zichtbaar-lichtdetectie (NP-HPLC-VIS, 466 

nm). 

/ Mestkippen en 

minder 

gangbare 

mestpluimvees

oorten

/ / 25 1. Canthaxanthine mag in de 
handel worden gebracht en als 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

2. Het mengsel van 
canthaxanthine met andere 
carotenoïden en xanthofylen 
mag niet meer dan 80 mg/kg 
volledig diervoeder bedragen. 

3.Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

23/09/2025 Pluimvee: 15 mg 
canthaxanthine/ kg 
lever (nat weefsel) en 
2,5 mg 
canthaxanthine/kg huid/ 
vet (nat weefsel) 
Legkippen: 30 mg 
canthaxanthine/kg 
eigeel (nat weefsel) 

Legkippen en 

opfokleghenne

n

/ / 8 1. Canthaxanthine mag in de 
handel worden gebracht en als 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

2. Het mengsel van 
canthaxanthine met andere 
carotenoïden en xanthofylen 
mag niet meer dan 80 mg/kg 
volledig diervoeder bedragen. 

3.Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

23/09/2025 Pluimvee: 15 mg 
canthaxanthine/ kg 
lever (nat weefsel) en 
2,5 mg 
canthaxanthine/kg huid/ 
vet (nat weefsel) 
Legkippen: 30 mg 
canthaxanthine/kg 
eigeel (nat weefsel) 

2015/1486
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middel
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middel
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houder
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2a161 j Astaxanthine Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Astaxanthine 

Trifenylfosfineoxide (TPPO)   100 mg/kg 

Dichloormethaan   600 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
Astaxanthine 

C40H52O4 

CAS-nr.: 7542-45-2 
Astaxanthine, vaste vorm, geproduceerd door 

chemische synthese 

Zuiverheidscriteria: 

  gehaltebepaling (uitgedrukt als astaxanthine): 
minimaal 96 % van het totaal aan kleurstoffen 

 andere carotenoïden dan astaxanthine: 

maximaal 5 % van het totaal aan kleurstoffen 

Analysemethode (1): 
  voor de kwantificering van astaxanthine in het 

preparaat van het toevoegingsmiddel: 
spectrofotometrie bij 431 nm 

  voor de kwantificering van astaxanthine in 

voormengsels en voedermiddelen: normale fase 
hogeprestatie-vloeistofchromatografie, gekoppeld 

aan VIS-detectie (NP-HPLC-VIS, 470 nm) 

/ Vissen / / 100 1. Astaxanthine mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de 
stabiliteits- en 
opslagvoorwaarden vermeld. 

3.Het mengsel van astaxanthine 
met andere carotenoïden en 
xanthofylen mag niet meer 
bedragen dan 100 mg/kg 
volledig diervoeder 
(vochtgehalte 12 %). 

4. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

10/09/2025 /

Schaaldieren / / 100 1. Astaxanthine mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de 
stabiliteits- en 
opslagvoorwaarden vermeld. 

3.Het mengsel van astaxanthine 
met andere carotenoïden en 
xanthofylen mag niet meer 
bedragen dan 100 mg/kg 
volledig diervoeder 
(vochtgehalte 12 %). 

4. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

10/09/2025 /

2015/1415
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Toevoegings-

middel
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Sensor iële Toevoegingsmiddelen : Kleurstoffen - Stoffen die een gunstig effect hebben op de kleur  van siervissen of -vogels2. a) iii)

2a161 g Canthaxanthin

e

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Canthaxanthine 

Trifenylfosfineoxide (TPPO)   100 mg/kg 

Dichloormethaan   600 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
  Canthaxanthine 
  C40H52O2 
  CAS-nummer: 514-78-3 
 Canthaxanthine, vaste vorm, geproduceerd door 
chemische synthese 
  Zuiverheid: 
Gehalte: minimaal 96 % 
Andere carotenoïden dan canthaxanthine: 
maximaal 5 % van het totaal aan kleurstoffen 

Analysemethode (1) 
1.Voor de kwantificering van canthaxanthine in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
spectrofotometrie bij 426 nm. 
2.Voor de kwantificering van canthaxanthine in 
voormengsels en diervoeders: normale fase 
hogeprestatie-vloeistofchromatografie, gekoppeld 
aan zichtbaar-lichtdetectie (NP-HPLC-VIS, 466 
nm). 

/ Siervissen en 

siervogels met 

uitzondering 

van 

siervermeerderi

ngshennen

/ / 100 1. Canthaxanthine mag in de 
handel worden gebracht en als 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

2. Het mengsel van 
canthaxanthine met andere 
carotenoïden en xanthofylen 
mag niet meer dan 100 mg/kg 
volledig diervoeder bedragen. 

3.Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

23/09/2025 /

Siervermeerder

ingshennen

/ / 8 1. Canthaxanthine mag in de 
handel worden gebracht en als 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

2. Het mengsel van 
canthaxanthine met andere 
carotenoïden en xanthofylen 
mag niet meer dan 100 mg/kg 
volledig diervoeder bedragen. 

3.Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen.

23/09/2025 /

2015/1486
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Toevoegings-

middel
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vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2a161 j Astaxanthine Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Astaxanthine 

Trifenylfosfineoxide (TPPO)   100 mg/kg 

Dichloormethaan   600 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
Astaxanthine 

C40H52O4 

CAS-nr.: 7542-45-2 
Astaxanthine, vaste vorm, geproduceerd door 

chemische synthese 

Zuiverheidscriteria: 

  gehaltebepaling (uitgedrukt als astaxanthine): 
minimaal 96 % van het totaal aan kleurstoffen 

 andere carotenoïden dan astaxanthine: 

maximaal 5 % van het totaal aan kleurstoffen 

Analysemethode (1): 
  Voor de kwantificering van astaxanthine in het 

preparaat van het toevoegingsmiddel: 
spectrofotometrie bij 431 nm 

  voor de kwantificering van astaxanthine in 

voormengsels en voedermiddelen: normale fase 
hogeprestatie-vloeistofchromatografie, gekoppeld 

aan VIS-detectie (NP-HPLC-VIS, 470 nm) 

/ Siervissen / / 100 1. Astaxanthine mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de 
stabiliteits- en 
opslagvoorwaarden vermeld. 

3.Het mengsel van astaxanthine 
met andere carotenoïden en 
xanthofylen mag niet meer 
bedragen dan 100 mg/kg 
volledig diervoeder 
(vochtgehalte 12 %). 

4. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

10/09/2025 /

2015/1415
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toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Sensor iële Toevoegingsmiddelen : Aromatische stoffen2. b)
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middel
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vergunning-
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1j514ii Natriumwater-

stofsulfaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Natriumwaterstofsulfaat:   95,2 % 

Karakterisering van de werkzame stof 

Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr. 7681-38-1

NaHSO4 
Na 19,15 % 

SO4 80,01 % 

Geproduceerd door chemische synthese

Analysemethode (1)

Bepaling van natriumwaterstofsulfaat in 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 
titrimetrische methode gebaseerd op de bepaling 

van het totaalgehalte oplosbaar zuur in 

natriumwaterstofsulfaat tegen een 
standaardnatriumhydroxideoplossing. 

/ Gezelschapsdie

ren en andere 

niet-

voedselproduce

rende dieren 

met 

uitzondering 

van katten en 

nertsen

/ / 4000 mg 

toevoeginsmid

del

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.Het totaalgehalte van 
natriumwaterstofsulfaat mag niet 
meer bedragen dan het voor elke 
betrokken soort vastgestelde 
maximumgehalte in het 
volledige diervoeder. 

08/03/2022 /

Katten / / 20000 mg 

toevoeginsmid

del

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.Het totaalgehalte van 
natriumwaterstofsulfaat mag niet 
meer bedragen dan het voor elke 
betrokken soort vastgestelde 
maximumgehalte in het 
volledige diervoeder. 

08/03/2022 /
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Nertsen / / 10000 mg 

toevoeginsmid

del

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

3.Het totaalgehalte van 
natriumwaterstofsulfaat mag niet 

meer bedragen dan het voor elke 

betrokken soort vastgestelde 

maximumgehalte in het 
volledige diervoeder. 

08/03/2022 /
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middel

Naam van de 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1k280 Propionzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Propionzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Propionzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99,5 % 

Niet-vluchtig residu   0,01 % na drogen bij 140 °

C tot constant gewicht 

Aldehyden   0,1 % uitgedrukt als formaldehyde 

Chemische formule: C3H6O2 

CAS-nr. 79-09-4 

Flavis-nr. 08.003

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van propionzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 161 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 
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persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b0001 Rookaroma Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat met rookaroma-extract Preciseringen: 

  water: 0,3-0,9 wt. %, 
  zuur (uitgedrukt als azijnzuur): 0,06-0,25 

meq/g, 

  pH 1-4, 

  carbonylverbindingen: 1,2-3,0 wt. %, 
  fenolen: 8-12 wt. %, 

Karakterisering van de werkzame stof 
Vloeibaar rookaroma-extract dat de volgende 

verbindingen bevat: 

  syringol 12,6-25,2 %, 
  4-methylsyringol 6,2-9,2 %, 

  4-propenylsyringol 0,8-3,6 %, 

  4-methylsyringol 2,7-3,1 %, 

  4-methylguajacol 2,0-2,6 %, 
  4-allylsyringol 1,8-2,3 %, 

  4-ethylguajacol 1,8-2,40 %, 

  4-propylsyringol 1-2,5 %, 
  guajacol 1,1-1,6 %, 

  2,4-dimethylfenol 0,9-1,40 %, 

  eugenol 1-1,40 %, 

  isoeugenol (trans) 0,9-1,3 %, 
  4-propenylsyringol (cis) 0,3-1,7 %, 

  o-cresol 0,7-1,5 %, 

  fenol 0,5-1,2 %, 
  p-cresol 0,7-1,1 %, 
  4-propylguajacol 0,5-1 %, 
Chemische formule: 

  syringol: C8H10O3, 

  4-methylsyringol: C9H12O3, 
  4-methylsyringol: C11H14O3, 

  4-ethylsyringol: C10H14O3, 

  4-methylguajacol: C8H10O2, 

  4-allylsyringol: C11H14O3, 
  4-ethylguajacol: C9H12O2, 

  4-propylsyringol: C11H16O3, 

  guajacol: C7H8O2, 
  2,4-dimethylfenol: C8H10O, 

  eugenol: C10H12O2, 

  isoeugenol (trans) C10H12O2, 

  4-propenylsyringol (cis): C11H14O3, 
  o-cresol C7H8O, 

  fenol: C6H6O, 

  p-cresol: C7H8O, 
  4-propylguajacol: C10H14O2. 

CAS-nummer: 

  syringol: 91-10-1, 

  4-methylsyringol: 6638-05-7, 

  4-methylsyringol: 20675-95-0, 

  4-ehylsyringol: 14059-92-8, 

  4-methylguajacol: 93-51-6, 

/ Honden en 

katten

/ / 40 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker moeten tijdens 
hantering 
ademhalingsbescherming en een 
veiligheidsbril worden gedragen. 

3.Bij de etikettering van 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders die het 
toevoegingsmiddel bevatten, 
moeten de naam en het 
identificatienummer van het 
toevoegingsmiddel worden 
vermeld. 

4.Het preparaat mag alleen 
technologische 
toevoegingsmiddelen en/ of 
andere stoffen of producten 
bevatten die tot doel hebben de 
fysisch-chemische kenmerken 
van de werkzame stof van het 
preparaat te wijzigen en die 
worden gebruikt in 
overeenstemming met hun eigen 
vergunningsvoorwaarden. Met 
het oog op het gewenste resultaat 
moet de fysisch-chemische en 
biologische verenigbaarheid van 
de bestanddelen van het 
preparaat worden gegarandeerd. 

5.Op het etiket of in de 
begeleidende documenten van 
het toevoegingsmiddel moet de 
volgende informatie worden 
vermeld: 
 de naam en het 
identificatienummer van alle 
technologische 
toevoegingsmiddelen die het 
preparaat bevat; 
 het gehalte van alle 
technologische 
toevoegingsmiddelen die het 
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  4-allylsyringol: 6627-88-9, 

  4-ethylguajacol: 2785-89-9, 
  4-propylsyringol: 6766-82-1, 

  guajacol: 90-05-1, 

  2,4-dimethylfenol: 105-67-9, 

  eugenol: 97-53-0, 
  ioeugenol (trans): 97-54-1, 

  4-propenylsyringol (cis): 26624-13-5, 

  o-cesol: 95-48-7, 
  fenol: 108-95-2, 

  p-cresol: 106-44-5, 

  4-propylguajacol: 2785-87-7. 

Rookaroma in vloeibare vorm, geproduceerd door 
de extractie van diethylether uit teer dat via 

pyrolyse uit de volgende houtsoortencombinatie is 

verkregen: 35 % Amerikaanse eik (Quercus 
rubra), 35 % witte eik (Quercus alba), 10 % 

suikeresdoorn (Acer saccharum), 10 % 

Amerikaanse beuk (Fagus grandifolia) en 10 % 
witte bitternoot (Carya ovata). 

Zuiverheidscriteria: 

  PAK-bestanddelen: benzo[a]pyreen onder 10 

ppb en benz[a]anthraceen onder 20 ppb, 
  resterende diethylether onder 2 ppm. 

Analysemethode (1) 
Voor het bepalen van het rookaroma- extract als 

toevoegingsmiddel in diervoeding: titratie met 

natriumhydroxide voor de bepaling van het totale 
zuurgehalte; 

kleurreacties met aanvullende spectrofotometrie 

voor de bepaling van het totale carbonylgehalte 
(bij 430 nm) en het totale fenolgehalte (bij 610 

nm) (FAO JECFA Combined Compendium for 

Food Additive Specifications  smoke 
flavourings , Monograph No.1, 2006); 

gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS); 

gaschromatografie gecombineerd met 
vlamionisatiedetectie (GC-FID) voor het bepalen 

van de vluchtige fractie van het product (FAO 

JECFA Combined Compendium for Food 

Additive Specifications- Monographs No. 1, Vol. 
4). 

preparaat bevat, indien in de 

vergunningen voor deze 
toevoegingsmiddelen 

maximumgehalten zijn 

vastgesteld; 

  de naam van alle stoffen of 
producten die het preparaat 

bevat, vermeld in in dalende 

volgorde van gewicht. 

6.Op het etiket of in de 

begeleidende documenten van 

voormengsels die het 
toevoegingsmiddel bevatten, 

moet de volgende informatie 

worden vermeld: de naam, het 
identificatienummer en het 

gehalte van alle technologische 

toevoegingsmiddelen waarvoor 
in de overeenstemmende 

vergunningen maximumgehalten 

zijn vastgesteld. 
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2b01002 1-isopropyl- 4-

methylbenzeen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1-Isopropyl-4-methylbenzeen 

Karakterisering van de werkzame stof 
1-Isopropyl-4-methylbenzeen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C10H14 

CAS-nr.: 99-87-6 

FLAVIS-nr.: 01.002 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 1-isopropyl-4-
methylbenzeen in het toevoegingsmiddel en in 

aromatiserende voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof per kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt 14 mg voor 
katten en 25 mg voor andere 
soorten en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  14 mg/kg voor katten; 
  25 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  14 mg/kg voor katten; 
  25 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 165 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b01003 Pin-2(10)-een Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pin-2(10)-een 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pin-2(10)-een 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C10H16 

CAS-nr.: 127-91-3 

FLAVIS-nr.: 01.003 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van pin-2 (10)-een in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b01004 Pin-2(3)-een Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pin-2(3)-een 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pin-2(3)-een 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C10H16 

CAS-nr.: 80-56-8 

FLAVIS-nr.: 01.004 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van pin-2(3)- een in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b01007 β-caryofylleen Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
β-caryofylleen 

Karakterisering van de werkzame stof 
β-caryofylleen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 80 % 
Chemische formule: C15H24 

CAS-nr.: 87-44-5 

FLAVIS-nr.: 01.007 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van β-caryofylleen in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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van dierlijke oorsprong

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b01009 Kamfeen Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Kamfeen 

Karakterisering van de werkzame stof 
Kamfeen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 80 % 
Chemische formule: C10H16 

CAS-nr.: 79-92-5 

FLAVIS-nr.: 01.009 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van kamfeen in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b01010 1-Isopropenyl-

4-

methylbenzeen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1-Isopropenyl-4-methylbenzeen 

Karakterisering van de werkzame stof 
1-Isopropenyl-4-methylbenzeen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C10H12 

CAS-nr.: 1195-32-0 

FLAVIS-nr.: 01.010 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 1-isopropenyl-4-
methylbenzeen in het toevoegingsmiddel en in 

aromatiserende voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof per kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt 1 mg voor 
varkens en pluimvee en 1,5 mg 
voor andere soorten en 
categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b01029 δ-3-careen Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
δ-3-careen 

Karakterisering van de werkzame stof 
δ-3-careen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 
Chemische formule: C10H16 

CAS-nr.: 13466-78-9 

FLAVIS-nr.: 01.029 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van δ-3-careen in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b01045 D-limoneen Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
D-limoneen 

Karakterisering van de werkzame stof 
D-limoneen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 96 % 
Chemische formule: C10H16 

CAS-nr.: 5989-27-5 

FLAVIS-nr.: 01.045 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van D-limoneen in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van 

mannetjesratte

n

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is 25 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
25 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b02001 2-

Methylpropaan

-1-ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylpropaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylpropaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C4H10O 

CAS-nr. 78-83-1 

FLAVIS-nr. 02.001 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-methylpropaan-1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b02003 Isopentanol Samenstelling van het toevoegingsmiddel I
sopentanol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isopentanol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C5H12O 

CAS-nr. 123-51-3 

FLAVIS-nr. 02.003 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van isopentanol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

2017/54

2b02004 Butaan-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butaan-1-ol 
Geproduceerd door chemische synthese 
Zuiverheid: min. 99,5 % 
Chemische formule: C4H10O 
CAS-nr. 71-36-3 
Flavis-nr. 02.004 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van butaan- 1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 
gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 
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periode

Maximumgehalten aan 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02005 Hexaan-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 96,5 % 
Chemische formule: C6H14O 

CAS-nr. 111-27-3 

Flavis-nr. 02.005 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van hexaan- 1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 185 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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vergunnings-

periode
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voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02006 Octaan-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Octaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Octaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C8H18O 

CAS-nr. 111-87-5 

Flavis-nr. 02.006 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van octaan- 1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b02007 Nonaan-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel
Nonaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Nonaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C9H20O 

CAS-nr. 143-08-8 

Flavis-nr. 02.007 
Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van nonaan- 1-ol in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b02008 Dodecaan-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dodecaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dodecaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C12H26O 

CAS-nr. 112-53-8 

Flavis-nr. 02.008 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van dodecaan-1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b02010 Benzylalcohol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylalcohol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylalcohol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C7H8O 

CAS-nummer 100-51-6 

Flavis-nr.: 02.010 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van benzylalcohol in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 125 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 125 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
125 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b02011 Citronellol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Citronellol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Citronellol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 90 %; racemaat; andere 
bestanddelen: tweevoudig onverzadigde en 

verzadigde C10-alcoholen, citronellylacetaat en 

citronellal 
Chemische formule: C10H20O 

CAS-nummer: 106-22-9 

Flavis-nr.: 02.011 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van citronellol in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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nummer van het 
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Toevoegings-

middel
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Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02014 α-Terpineol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
α-Terpineol 

Karakterisering van de werkzame stof 
α-Terpineol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 % 
Chemische formule: C10H18O 

CAS-nr. 98-55-5 

Flavis-nr. 02.014 

Analysemethoden (1) 

Voor de vaststelling van α- terpineol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in het volledige 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % de volgende waarde 
overschrijdt: 
5 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en van 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met de mogelijke 
gevaren bij inhalering of contact 
met de huid of de ogen. Wanneer 
deze procedures en maatregelen 
niet volstaan om de risico's te 
elimineren of tot een minimum 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

te beperken, moeten bij het 

gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gedragen, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en handschoenen.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02015 Menthol Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Menthol 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Menthol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C10H20O 

CAS-nummer: 89-78-1 

Flavis-nr.: 02.015 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van menthol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02018 Nerolidol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Nerolidol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Nerolidol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C15H26O 

CAS-nr. 7212-44-4 

Flavis-nr. 02.018 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van nerolidol in het 
toevoegingsmiddel en in aromatische 

voormengsels voor diervoeding: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 
1 mg/kg, en voor andere soorten 
en categorieën: 
1,5 mg/kg volledig diervoeder 
met een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in het volledige 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % de volgende waarde 
overschrijdt: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en van 
voormengsels moeten de 
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Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met de mogelijke 

gevaren bij inhalering of contact 
met de huid of de ogen. Wanneer 

deze procedures en maatregelen 

niet volstaan om de risico's te 
elimineren of tot een minimum 

te beperken, moeten bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gedragen, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en -

handschoenen.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02021 Heptaan-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Heptaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Heptaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C7H16O 

CAS-nr. 111-70-6 

Flavis-nr. 02.021 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van heptaan-1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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middel
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middel
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houder
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categorie
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02022 Octaan-2-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Octaan-2-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Octaan-2-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C8H18O 

CAS-nr.: 123-96-6 

FLAVIS-nr.: 02.022 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van octaan- 2-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: 
voor varkens en pluimvee: 1 
mg/kg, en voor andere soorten 
en categorieën: 1,5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met de mogelijke 

gevaren bij inhalering, contact 

met de huid of oogcontact. 
Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -

handschoenen.   
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02024 Decaan-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Decaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Decaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C10H22O 

CAS-nr. 112-30-1 

Flavis-nr. 02.024 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van decaan- 1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02026 3,7-

Dimethyloctaa

n-1-ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3,7-Dimethyloctaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
3,7-Dimethyloctaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 90 % 
Chemische formule: C10H22O 

CAS-nr. 106-21-8 

FLAVIS-nr. 02.026 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van 3,7-dimethyloctaan-1-
ol in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en 

in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 209 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02038 Fenchylalcohol Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Fenchylalcohol 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Fenchylalcohol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C10H18O 

CAS-nummer: 1632-73-1 

Flavis-nr.: 02.038 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van fenchylalcohol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 1 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02039 4-

Isopropylbenzy

lalcohol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
4-Isopropylbenzylalcohol 

Karakterisering van de werkzame stof 
4-Isopropylbenzylalcohol 

Geproduceerd door chemische synthese

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C10H14O 

CAS-nummer 536-60-7 

Flavis-nr. 02.039 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 4-isopropylbenzylalcohol in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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Identificatie- 
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middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02040 Pentaan-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C5H12O 

CAS-nr. 71-41-0 

Flavis-nr. 02.040 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van pentaan-1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02042 2-(4-

Methylfenyl)pr

opaan-2-ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-(4-Methylfenyl)propaan-2- ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-(4-Methylfenyl)propaan-2- ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 90 %
Chemische formule: C10H14O 

CAS-nr. 1197-01-9 

Flavis-nr. 02.042 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 2-(4- methylfenyl)
propaan-2-ol in het toevoegingsmiddel en in 

aromatische voormengsels voor diervoeding: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 
1 mg/kg, en voor alle andere 
soorten en categorieën: 
1,5 mg/kg volledig diervoeder 
met een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in het volledige 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % de volgende waarde 
overschrijdt: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en van 
voormengsels moeten de 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met de mogelijke 

gevaren bij inhalering of contact 
met de huid of de ogen. Wanneer 

deze procedures en maatregelen 

niet volstaan om de risico's te 
elimineren of tot een minimum 

te beperken, moeten bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gedragen, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en handschoenen.
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 
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Overige bepalingen Einde van de 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02056 Hex-3(cis)-

een-1-ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3(cis)-een-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3(cis)-een-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % als de som van de 
(Z)- en (E)-isomeren; ten minste 92 % van de (Z)-

isomeer 

Chemische formule: C6H12O 
CAS-nummer: 928-96-1 

Flavis-nr.: 02.056 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hex-3(cis)- een-1-ol in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 
Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02078 Ethanol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethanol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethanol 

Geproduceerd door chemische synthese of 

enzymatische fermentatie. 
Zuiverheid: min. 95 % 

Chemische formule: C2H6O 

CAS-nr. 64-17-5 
Flavis-nr. 02.078 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van ethanol in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 221 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02079 Isopropanol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isopropanol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isopropanol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99,7 % 
Chemische formule: C3H8O 

CAS-nr.: 67-63-0 

FLAVIS-nr.: 02.079 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van isopropanol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: 25 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
25 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met de mogelijke 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of oogcontact. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -

handschoenen. 
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residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02082 2-Ethylhexaan-

1-ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Ethylhexaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Ethylhexaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 

Chemische formule: C8H18O 
CAS-nr. 104-76-7 

FLAVIS-nr. 02.082 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-ethylhexaan-1-ol in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

2017/54

12/04/2019 Pagina 226 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 
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middel
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%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02088 Pentaan-2-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentaan-2-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentaan-2-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97,9 % 
Chemische formule: C5H12O 

CAS-nr.: 6032-29-7 

FLAVIS-nr.: 02.088 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van pentaan-2-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: 
voor varkens en pluimvee: 1 
mg/kg, 
en voor andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
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exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met de mogelijke 

gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of oogcontact. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -
handschoenen. 
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2b02093 Non-6-een-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Non-6-een-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Non-6-een-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C9H18O 

CAS-nummer: 35854-86-5 

Flavis-nr.: 02.093 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van non-6-een- 1-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 1 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 1 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b02094 Oct-3-een-1-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Oct-3-een-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Oct-3-een-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 %, als de (Z)-isomeer. 
Chemische formule: C8H16O 

CAS-nummer: 20125-84-2 

Flavis-nr.: 02.094 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van oct-3-een-1- ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 1 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 1 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b02098 Octaan-3-ol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Octaan-3-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Octaan-3-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C8H18O 

CAS-nr.: 589-98-0 

FLAVIS-nr.: 02.098 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van octaan- 3-ol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: 
voor varkens en pluimvee: 1 
mg/kg, en voor andere soorten 
en categorieën: 1,5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën.  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met de mogelijke 

gevaren bij inhalering, contact 

met de huid of oogcontact. 
Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -

handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b02229 (-)-3,7-

dimethyl-6-

octeen-1-ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
(-)-3,7-dimethyl-6-octeen-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
(-)-3,7-dimethyl-6-octeen-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese of 

verkregen door gefractioneerde destillatie van 
etherische oliën en verzeping van extracten 

Zuiverheid: ten minste 90 % 

Chemische formule: C10H20O 
CAS-nummer: 7540-51-4 

Flavis-nr.: 02.229 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van (-)-3,7-dimethyl-6-octeen-1-

ol in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en 

in aromatische voormengsels voor diervoeders: 
gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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van dierlijke oorsprong

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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periode
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2b02230 Terpineol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Terpineol

Karakterisering van de werkzame stof 
Terpineol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 91 % C
hemische formule: C10H18O 

CAS-nr. 8000-41-7 

Flavis-nr. 02.230 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van terpineol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt.

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in het volledige 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % de volgende waarde 
overschrijdt: 
5 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en van 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met de mogelijke 
gevaren bij inhalering of contact 
met de huid of de ogen. Wanneer 
deze procedures en maatregelen 
niet volstaan om de risico's te 
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elimineren of tot een minimum 

te beperken, moeten bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gedragen, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en -
handschoenen.
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nummer van het 
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middel
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b03001 1,8-Cineool Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1,8-Cineool 

Karakterisering van de werkzame stof 
1,8-Cineool 

Verkregen door destillatie uit Eucalyptus globulus 
Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C10H18O 

CAS-nr. 470-82-6 

Flavis-nr. 03.001 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 1,8-cineool in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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vergunnings-

periode
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teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -

handschoenen.
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middel
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analysemethode

Diersoort of -

categorie
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b03006 2-

methoxyethylb

enzeen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-methoxyethylbenzeen 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-methoxyethylbenzeen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 99 % 
Chemische formule: C9H12O 

CAS-nummer: 3558-60-9 

Flavis-nr.: 03.006 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-methoxyethylbenzeen in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
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voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 

2018/240

12/04/2019 Pagina 242 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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2b04004 Isoeugenol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isoeugenol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isoeugenol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 99 % 
Chemische formule: C10H12O2 

CAS-nummer 97-54-1 

Flavis-nr. 04.004 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van isoeugenol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL) 

/ Varkens 

Herkauwers en 

paarden met 

uitzondering 

van die welke 

melk voor 

menselijke 

consumptie 

produceren 

Gezelschapsdie

ren

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2.In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3.Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 
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toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder veiligheidsbril en -

handschoenen.
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b04016 1,3-

dimethoxybenz

een

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1,3-dimethoxybenzeen 

Karakterisering van de werkzame stof 
1,3-dimethoxybenzeen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C8H10O2 

CAS-nummer: 151-10-0 

Flavis-nr.: 04.016 

Analysemethode(1) Voor de bepaling van 1,3-

dimethoxybenzeen in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 1 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 1 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b04034 1,4-

dimethoxybenz

een

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1,4-dimethoxybenzeen 

Karakterisering van de werkzame stof 
1,4-dimethoxybenzeen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C8H10O2 

CAS-nummer: 150-78-7 

Flavis-nr.: 04.034 

Analysemethode(1) Voor de bepaling van 1,4-

dimethoxybenzeen in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 1 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 1 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 

15/03/2028 /

12/04/2019 Pagina 247 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b04043 1-isopropyl-2-

methoxy-4-

methylbenzeen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzeen 

Karakterisering van de werkzame stof 
1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzeen 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 %
Chemische formule: C11H16O 

CAS-nummer: 1076-56-8 

Flavis-nr.: 04.043 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 1-isopropyl- 2-methoxy-4-
methylbenzeen in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografiemassaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 1 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 1 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 
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beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 
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middel

Toevoegings-

middel
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b04051 4-allyl-2,6- 

dimethoxyfeno

l

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
4-allyl-2,6-dimethoxyfenol 

Karakterisering van de werkzame stof 
4-allyl-2,6-dimethoxyfenol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C11H14O3 

CAS-nr. 6627-88-9 

Flavis-nr. 04.051 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van 4-allyl-2,6-
dimethoxyfenol in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van vis en 

pluimvee

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2.In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3.Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of de 
ogen. Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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middel
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middel
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%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b05001 Aceetaldehyde Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Aceetaldehyde 

Karakterisering van de werkzame stof 
Aceetaldehyde 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99 % 
Chemische formule: C2H4O 

CAS-nr. 75-07-0 

Flavis-nr. 05.001 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van aceetaldehyde in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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%, tenzij anders bepaald* 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b05002 Propanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Propanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Propanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C3H6O 

CAS-nr. 123-38-6 

Flavis-nr. 05.002 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van propanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 255 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b05003 Butanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C6H8O 

CAS-nr. 123-72-8 

Flavis-nr. 05.003 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van butanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05004 2-

Methylpropana

l

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylpropanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylpropanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C4H8O 

CAS-nr. 78-84-2 

FLAVIS-nr. 05.004 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-methylpropanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders.

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05005 Pentanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C5H10O 

CAS-nr. 110-62-3 

Flavis-nr. 05.005 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van pentanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05006 3-

Methylbutanal

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-Methylbutanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-Methylbutanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 

Chemische formule: C5H10O 
CAS-nr. 590-86-3 

FLAVIS-nr. 05.006 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 3-methylbutanal in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05008 Hexanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C6H12O 

CAS-nr. 66-25-1 

Flavis-nr. 05.008 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van hexanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05009 Octanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Octanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Octanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 
Chemische formule: C8H16O 

CAS-nr. 124-13-0 

Flavis-nr. 05.009 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van octanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05010 Decanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Decanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Decanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 
Chemische formule: C10H20O 

CAS-nr. 112-31-2 

Flavis-nr. 05.010 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van decanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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van dierlijke oorsprong

2b05011 Dodecanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dodecanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dodecanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 
Chemische formule: C12H24O 

CAS-nr. 112-54-9 

Flavis-nr. 05.011 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van dodecanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05013 Benzaldehyd Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzaldehyd 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzaldehyd 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C7H6O 

CAS-nummer 100-52-7 

Flavis-nr.: 05.013 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van benzaldehyd in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 25 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
25 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b05017 Veratraldehyd Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Veratraldehyd 

Karakterisering van de werkzame stof 
Veratraldehyd 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C9H10O3 

CAS-nummer 120-14-9 

Flavis-nr.: 05.017 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van veratraldehyd in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van pluimvee 

en vis

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b05021 Citronellal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Citronellal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Citronellal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 85 %. 
Chemische formule: C10H18O 

CAS-nummer: 106-23-0 

Flavis-nr.: 05.021 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van citronellal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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2b05022 4-

Isopropylbenza

ldehyd

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
4-Isopropylbenzaldehyd 

Karakterisering van de werkzame stof 
4-Isopropylbenzaldehyd 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C10H12O 

CAS-nummer 122-03-2 

Flavis-nr.: 05.022 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 4-isopropylbenzaldehyd in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b05025 Nonanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Nonanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Nonanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 
Chemische formule: C9H18O 

CAS-nr. 124-19-6 

Flavis-nr. 05.025 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van nonanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05029 p-Tolualdehyd Composition de l'additif 
p-Tolualdéhyde 

Caractérisation de la substance active 
p-Tolualdéhyde 

Obtenu par synthèse chimique 

Pureté: 97 % min. 
Formule chimique: C8H8O 

Numéro CAS: 104-87-0 

Numéro FLAVIS: 05.029 

Méthodes d'analyse (1) 

Pour la détermination du p- tolualdéhyde dans 
l'additif pour l'alimentation animale et les 

prémélanges de substances aromatiques pour 

aliments des animaux: 

chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse avec verrouillage des 

temps de rétention (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg.

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 
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veiligheidsbril en 
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2b05031 Heptanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Heptanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Heptanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 
Chemische formule: C7H14O 

CAS-nr. 111-71-7 

Flavis-nr. 05.031 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van heptanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 285 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 
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2b05034 Undecanal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Undecanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Undecanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 
Chemische formule: C11H22O 

CAS-nr. 112-44-7 

Flavis-nr. 05.034 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van undecanal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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persoonlijke 
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2b05049 2-

Methylbutyrald

ehyde

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylbutyraldehyde 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylbutyraldehyde 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C5H10O 

CAS-nr. 96-17-3 

FLAVIS-nr. 05.049 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-methylbutyraldehyde in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b05055 Salicylaldehyd Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Salicylaldehyd 

Karakterisering van de werkzame stof 
Salicylaldehyd 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C7H6O2 

CAS-nummer 90-02-8 

Flavis-nr.: 05.055 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van salicylaldehyd in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 1 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 1 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b05059 Non-6(cis)-

enal

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Non-6(cis)-enal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Non-6(cis)-enal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 %; secundair 
bestanddeel 6-9 % trans- 6-nonenal 

Chemische formule: C9H16O 

CAS-nummer: 2277-19-2 
Flavis-nr.: 05.059 

Analysemethode(1) 
Voor de bepaling van non-6(cis)- enal in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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2b05074 2,6-

dimethylhept-

5-enal

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2,6-dimethylhept-5-enal 

Karakterisering van de werkzame stof 
2,6-dimethylhept-5-enal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 85 % 
Chemische formule: C9H16O 

CAS-nummer: 106-72-9 

Flavis-nr.: 05.074 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2,6-dimethylhept-5-enal in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b05075 Hex-3(cis)-

enal

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3(cis)-enal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3(cis)-enal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C6H10O 

CAS-nummer: 6789-80-6 

Flavis-nr.: 05.075 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hex-3(cis)- enal in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b05085 Hept-4-enal Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hept-4-enal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hept-4-enal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % als de som van de 
(Z)- en (E)-isomeren; ten minste 93 % van de (Z)-

isomeer; secundair bestanddeel: 2- 5 % (E)-

isomeer 
Chemische formule: C7H12O 

CAS-nummer: 6728-31-0 

Flavis-nr.: 05.085 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hept-4-enal in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 

15/03/2028 /

12/04/2019 Pagina 299 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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residuen (MRL’s)  in de 
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beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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periode

Maximumgehalten aan 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b05129 2-

Methoxybenzal

dehyd

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methoxybenzaldehyd 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methoxybenzaldehyd 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C8H8O2 

CAS-nummer 135-02-4 

Flavis-nr.: 05.129 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van 2-
methoxybenzaldehyd in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding en in aromatische voormengsels. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 1 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 1 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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van dierlijke oorsprong

2b06001 1,1-

Diëthoxyethaa

n

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1,1-Diëthoxyethaan 

Karakterisering van de werkzame stof 
1,1-Diëthoxyethaan 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C6H14O2 

CAS-nr. 105-57-7 

Flavis-nr. 06.001 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 1,1-diëthoxyethaan in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b06006 1,1-dimethoxy-

2-fenylethaan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1,1-dimethoxy-2-fenylethaan 

Karakterisering van de werkzame stof 
1,1-dimethoxy-2-fenylethaan 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C10H14O2 

CAS-nr.: 101-48-4 

Flavis-nr.: 06.006 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van 1,1-dimethoxy-2-
fenylethaan in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten op het 
etiket van voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
worden vermeld, als de volgende 
gehalten van de werkzame stof 
in volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % worden 
overschreden: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij inhalering 

en contact met de huid of de 

ogen te voorkomen. Indien de 
risico's met behulp van 

dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en -

handschoenen.
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van dierlijke oorsprong

2b06081 1-ethoxy-1-(3-

hexenyloxy)eth

aan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethaan 

Karakterisering van de werkzame stof 
1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethaan 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nummer: 28069-74-1 

Flavis-nr.: 06.081 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)
ethaan in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 1 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 1 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b07002 Heptaan-2-on Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Heptaan-2-on 

Karakterisering van de werkzame stof 
Heptaan-2-on 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C7H14O 

CAS-nr.: 110-43-0 

FLAVIS-nr.: 07.002 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van heptaan-2-on in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: voor biggen 4 
mg/kg, voor mestkippen en 
legkippen 3 mg/kg, voor katten 2 
mg/kg, en voor andere soorten 
en categorieën 5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  4 mg/kg voor biggen; 
  3 mg/kg voor mestkippen en 
legkippen; 
  2 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  4 mg/kg voor biggen; 
  3 mg/kg voor mestkippen en 
legkippen; 
  2 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.
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periode

Maximumgehalten aan 
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van dierlijke oorsprong

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met de mogelijke 
gevaren bij inhalering, contact 

met de huid of oogcontact. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -
handschoenen. 
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2b07005 Vanillylaceton Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Vanillylaceton 

Karakterisering van de werkzame stof:
Vanillylaceton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C11H14O3 

CAS-nummer: 122-48-5 

Flavis-nr.: 07.005 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van vanillylaceton in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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periode
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beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b07029 4-(4-

methoxyfenyl)

butaan-2-on

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on 

Karakterisering van de werkzame stof: 
4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 % 
Chemische formule: C11H14O2 

CAS-nummer 104-20-1 

Flavis-nr.: 07.029 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 4-(4-methoxyfenyl)
butaan-2-on in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b07051 3-

hydroxybutaan

-2-on

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-hydroxybutaan-2-on 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-hydroxybutaan-2-on 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 % 
Chemische formule: C4H8O2 

CAS-nummer: 513-86-0 

Flavis-nr.: 07.051 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 3-hydroxybutaan-2-on in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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2b07054 Pentaan-2-on Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentaan-2-on 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentaan-2-on 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C5H10O 

CAS-nr.: 107-87-9 

FLAVIS-nr.: 07.054 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van pentaan-2-on in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: voor biggen 4 
mg/kg, voor mestkippen en 
legkippen 3 mg/kg, voor katten 2 
mg/kg, en voor andere soorten 
en categorieën 5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  4 mg/kg voor biggen; 
  3 mg/kg voor mestkippen en 
legkippen; 
  2 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  4 mg/kg voor biggen; 
  3 mg/kg voor mestkippen en 
legkippen; 
  2 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met de mogelijke 
gevaren bij inhalering, contact 

met de huid of oogcontact. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -
handschoenen. 
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2b07060 Pentaan-2,3-

dion

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentaan-2,3-dion 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentaan-2,3-dion 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 93 % 
Chemische formule: C5H8O2 

CAS-nummer: 600-14-6 

Flavis-nr.: 07.060 

Analysemethode(1) 

Voor het bepalen van pentaan- 2,3-dion in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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van dierlijke oorsprong

2b07076 3,5-

dimethylcyclop

entaan-1,2-

dion

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3,5-dimethylcyclopentaan-1,2-dion 

Karakterisering van de werkzame stof 
3,5-dimethylcyclopentaan-1,2-dion 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C7H10O2 

CAS-nummer: 13494-07-0 

Flavis-nr.: 07.076 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 3,5-
dimethylcyclopentaan-1,2-dion in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 0,5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 0,5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
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vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 
zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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van dierlijke oorsprong

2b07077 Hexaan-3,4-

dion

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexaan-3,4-dion 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexaan-3,4-dion 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C6H10O2 

CAS-nummer: 4437-51-8 

Flavis-nr.: 07.077 

Analysemethode(1) 

Voor het bepalen van hexaan-3,4- dion in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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een veiligheidsbril en 
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2b07078 d,l-isomenthon Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
d,l-isomenthon 

Karakterisering van de werkzame stof: 
d,l-isomenthon 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C10H18O 

CAS-nummer: 491-07-6 

Flavis-nr.: 07.078 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van d,l-isomenthon in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b07094 3-methyl-2-

(pent-2(cis)-

enyl)cyclopent-

2-een-1-on

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-een-1-on 

Karakterisering van de werkzame stof: 
3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-een-1-on 

Geproduceerd door chemische synthese

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C11H16O 

CAS-nr. 488-10-8 

Flavis-nr.: 07.094 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 3-methyl- 2-(pent-2(cis)-
enyl)cyclopent-2- een-1-on in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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van dierlijke oorsprong

6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b07099 6-methyl-

hepta-3,5-dien-

2-on

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
6-methyl-hepta-3,5-dien-2- on 

Karakterisering van de werkzame stof 
6-methyl-hepta-3,5-dien-2- on 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 96 % 
Chemische formule: C8H12O 

CAS-nr.: 1604-28-0 

FLAVIS-nr.: 07.099 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-
on in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en 

in aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: voor varkens 
en pluimvee 0,3 mg/kg, en voor 
andere soorten en categorieën 
0,5 mg/kg volledig diervoeder 
met een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met de mogelijke 

gevaren bij inhalering, contact 

met de huid of oogcontact. 

Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -

handschoenen. 
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2b07109 2,6,6-

trimethylcyclo

hex-2-een-1,4-

dion

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1,4-dion 

Karakterisering van de werkzame stof 
2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1,4-dion 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C9H12O2 

CAS-nummer: 1125-21-9 

Flavis-nr.: 07.109 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2,6,6-trimethylcyclohex-2-
een-1,4-dion in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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2b07113 Nonaan-3-on Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Nonaan-3-on 

Karakterisering van de werkzame stof 
Nonaan-3-on 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95,9 % 
Chemische formule: C9H18O 

CAS-nr.: 925-78-0 

FLAVIS-nr.: 07.113 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van nonaan-3-on in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: varkens en 
pluimvee 0,3 mg/kg, voor vis 
0,05 mg/kg, en voor andere 
soorten en categorieën 0,5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,05 mg/kg voor vis; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,05 mg/kg voor vis; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met de mogelijke 
gevaren bij inhalering, contact 

met de huid of oogcontact. 

Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -

handschoenen. 
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in mg werkzame stof/kg volledig 
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2b07126 3,5,5-

trimethylcyclo

hex-2-een-1-on

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
3,5,5-trimethylcyclohex-2-een-1-on 

Karakterisering van de werkzame stof: 
3,5,5-trimethylcyclohex-2-een-1-on 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C9H14O 

CAS-nr. 78-59-1 

Flavis-nr.: 07.126 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 3,5,5-trimethylcyclohex-2-
een-1-on in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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van dierlijke oorsprong

6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b07146 d-carvon Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
d-carvon 

Karakterisering van de werkzame stof: 
d-carvon 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C10H14O 

CAS-nummer: 2244-16-8 

Flavis-nr.: 07.146 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van d-carvon in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatiserende voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

15/03/2028 /

12/04/2019 Pagina 337 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b07150 Decaan-2-on Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Decaan-2-on 

Karakterisering van de werkzame stof 
Decaan-2-on 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C10H20O 

CAS-nr.: 693-54-9 

FLAVIS-nr.: 07.150 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van decaan-2-on in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: voor varkens 
en pluimvee 0,3 mg/kg, en voor 
andere soorten en categorieën 
0,5 mg/kg volledig diervoeder 
met een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met de mogelijke 

gevaren bij inhalering, contact 

met de huid of oogcontact. 

Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -

handschoenen. 
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2b07159 d-fenchon Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
d-fenchon 

Karakterisering van de werkzame stof: 
d-fenchon 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C10H16O 

CAS-nummer: 4695-62-9 

Flavis-nr.: 07.159 

Analysemethode(1) Voor de bepaling van d-

fenchon in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in aromatiserende voormengsels 

voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b07184 3-

methylnonaan-

2,4-dion

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
3-methylnonaan-2,4-dion 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-methylnonaan-2,4-dion 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C10H18O2 

CAS-nummer: 113486-29-6 

Flavis-nr.: 07.184 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 3-methylnonaan-2,4-dion in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
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voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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2b08001 Mierenzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Mierenzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Mierenzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: CH2O2 

CAS-nr. 64-18-6 

Flavis-nr. 08.001 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van mierenzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b08002 Azijnzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Azijnzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Azijnzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99,5 % 
Chemische formule: C2H4O2 

CAS-nr. 64-19-7 

Flavis-nr. 08.002 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van azijnzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08004 Melkzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Melkzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Melkzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C3H6O3 

CAS-nummer 598-82-3 en 50-21-5 voor DL-

melkzuur 79-33-4 voor L-melkzuur 
FLAVIS-nr. 08.004 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van melkzuur in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b08007 Valeriaanzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Valeriaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Valeriaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99 % 
Chemische formule: C5H10O2 

CAS-nr. 109-52-4 

Flavis-nr. 08.007 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van valeriaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08008 3-

Methylboterzu

ur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-Methylboterzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-Methylboterzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99 % 
Chemische formule: C5H10O2 

CAS-nr. 503-74-2 

FLAVIS-nr. 08.008 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 3-methylboterzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b08009 Hexaanzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexaanzuur 

Geproduceerd door chemische wijziging van 

geëxtraheerde vetten 
Zuiverheid: min. 98 % 

Chemische formule: C6H12O2 

CAS-nr. 142-62-1 
Flavis-nr. 08.009 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van hexaanzuur in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 25 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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vergunnings-

periode
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residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b08010 Octaanzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Octaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Octaanzuur 

Geproduceerd door fermentatie gevolgd door 

fractionele destillatie. 
Zuiverheid: min. 97 % 

Chemische formule: C8H16O2 

CAS-nr. 124-07-2 
Flavis-nr. 08.010 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van octaanzuur in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08011 Decaanzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Decaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Decaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nr. 334-48-5 

Flavis-nr. 08.011 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van decaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08012 Dodecaanzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dodecaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dodecaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 90 % 
Chemische formule: C12H24O2 

CAS-nr. 143-07-7 

Flavis-nr. 08.012 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van dodecaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08013 Oliezuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Oliezuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Oliezuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 90 % 
Chemische formule: C18H34O2 

CAS-nr. 112-80-1 

Flavis-nr. 08.013 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van oliezuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08014 Hexadecaanzu

ur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexadecaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexadecaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 80 % 
Chemische formule: C16H32O2 

CAS-nr. 57-10-3 

Flavis-nr. 08.014 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van hexadecaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 365 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

2017/53

12/04/2019 Pagina 366 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b08016 Tetradecaanzu

ur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Tetradecaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Tetradecaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 94 % 
Chemische formule: C14H28O2 

CAS-nr. 544-63-8 

Flavis-nr. 08.016 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van tetradecaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 367 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

2017/53

2b08021 Benzoëzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzoëzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzeencarbonzuur, fenylcarbonzuur 
Geproduceerd door chemische synthese 
Zuiverheid: minimaal 99 % 
Chemische formule: C7H6O2 
CAS-nummer 65-85-0 
Flavis-nr.: 08.021 
Maximumgehalte voor onzuiverheden: 

ftaalzuur:   100 mg/kg; 

bifenyl:   100 mg/kg

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van benzoëzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders. 
Gaschromatografiemassaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 125 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels in een 
diervoederbedrijf worden 
operationele procedures en 
passende organisatorische 
maatregelen vastgesteld voor het 
omgaan met gevaren bij 
inhalering of contact met de huid 
of de ogen. Indien de 
blootstelling van de huid, de 
luchtwegen of de ogen niet met 
deze procedures en maatregelen 
kan worden teruggebracht tot 
een aanvaardbaar niveau, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt.
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residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b08023 4-Oxovaleri-

aanzuur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
4-Oxovaleriaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
4-Oxovaleriaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C5H8O3 

CAS-nummer 123-76-2 

FLAVIS-nr. 08.023 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 4-oxovaleriaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b08024 Barnsteenzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Barnsteenzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Barnsteenzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99 % 
Chemische formule: C4H6O4 

CAS-nummer 110-15-6 

FLAVIS-nr. 08.024 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van barnsteenzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 371 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
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2b08025 Fumaarzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Fumaarzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Fumaarzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99,5 % 
Chemische formule: C4H4O4 

CAS-nummer 110-17-8 

FLAVIS-nr. 08.025 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van fumaarzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b08028 Heptaanzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Heptaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Heptaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C7H14O2 

CAS-nr. 111-14-8 

Flavis-nr. 08.028 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van heptaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08029 Nonaanzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Nonaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Nonaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 112-05-0 

Flavis-nr. 08.029 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van nonaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08031 2-

Methylvaleriaa

nzuur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylvaleriaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylvaleriaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C6H12O2 

CAS-nr. 97-61-0 

FLAVIS-nr. 08.031 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-methylvaleriaanzuur in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08036 Citronelzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Citronelzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Citronelzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 90 % 
Chemische formule: C10H18O2 

CAS-nummer: 502-47-6 

Flavis-nr.: 08.036 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van citronelzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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van dierlijke oorsprong

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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2b08045 2-

Ethylboterzuur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Ethylboterzuur

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Ethylboterzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C6H12O2 

CAS-nr. 88-09-5 

FLAVIS-nr. 08.045 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-ethylboterzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08046 2-

Methylboterzu

ur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylboterzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylboterzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C5H10O2 

CAS-nr. 116-53-0 

FLAVIS-nr. 08.046 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-methylboterzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08047 2-

Methylheptaan

zuur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylheptaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylheptaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C8H16O2 

CAS-nr. 1188-02-9 

FLAVIS-nr. 08.047 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-methylheptaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b08062 4-

Methylnonaanz

uur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
4-Methylnonaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
4-Methylnonaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nr. 45019-28-1 

FLAVIS-nr. 08.062 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van 4- methylnonaanzuur 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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2b08063 4-

Methyloctaanz

uur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
4-Methyloctaanzuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
4-Methyloctaanzuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 54947-74-9 

FLAVIS-nr. 08.063 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 4-methyloctaanzuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

2017/54

12/04/2019 Pagina 392 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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2b08080 Galluszuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Galluszuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Galluszuur 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C7H6O5 

CAS-nummer 149-91-7 

Flavis-nr.: 08.080 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van galluszuur in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van vis

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 25 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
25 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 393 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09001 Ethylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99 % 
Chemische formule: C4H8O2 

CAS-nr. 141-78-6 

Flavis-nr. 09.001 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 25 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09002 Propylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Propylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Propylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C5H10O2 

CAS-nr. 109-60-4 

Flavis-nr. 09.002 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van propylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09004 Butylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C6H12O2 

CAS-nr. 123-86-4 

Flavis-nr. 09.004 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van butylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09005 Isobutylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isobutylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isobutylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C6H12O2 

CAS-nr. 110-19-0 

FLAVIS-nr. 09.005 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van isobutylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09006 Hexylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C8H12O2 

CAS-nr. 142-92-7 

Flavis-nr. 09.006 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van hexylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 25 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09007 Octylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Octylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Octylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nr. 112-14-1 

Flavis-nr. 09.007 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van octylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09008 Nonylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Nonylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Nonylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C11H22O2 

CAS-nr. 143-13-5 

Flavis-nr. 09.008 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van nonylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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Maximumgehalten aan 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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van dierlijke oorsprong

2b09009 Decylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Decylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Decylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C12H24O2 

CAS-nr. 112-17-4 

Flavis-nr. 09.009 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van decylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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van dierlijke oorsprong

2b09010 Dodecylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dodecylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dodecylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C14H28O2 

CAS-nr. 112-66-3 

Flavis-nr. 09.010 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van dodecylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09012 Citronellylacet

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Citronellylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Citronellylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 92 % 
Chemische formule: C11H22O2 

CAS-nummer: 150-84-5 

Flavis-nr.: 09.012 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van citronellylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen.
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2b09013 Linalylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Linalylacetaat

Karakterisering van de werkzame stof 
Linalylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C12H20O2 

CAS-nr. 115-95-7 

Flavis-nr. 09.013 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van linalylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt.

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in het volledige 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % de volgende waarde 
overschrijdt: 5 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en van 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met de mogelijke 
gevaren bij inhalering of contact 
met de huid of de ogen. Wanneer 
deze procedures en maatregelen 
niet volstaan om de risico's te 
elimineren of tot een minimum 
te beperken, moeten bij het 
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ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en handschoenen.
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2b09014 Benzylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C9H10O2 

CAS-nummer 140-11-4 

Flavis-nr.: 09.014 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van benzylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 125 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 125 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
125 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09016 Menthylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Menthylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Menthylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C12H22O2 

CAS-nummer: 29066-34-0 

Flavis-nr.: 09.016 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van menthylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09020 Eugenylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Eugenylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Eugenylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C12H14O3 

CAS-nr. 93-28-7 

Flavis-nr. 09.020 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van eugenylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van vis en 

pluimvee

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2.In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3.Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid. Indien 
die risico's met deze procedures 
en maatregelen niet kunnen 
worden uitgebannen of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder handschoenen.
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09022 Heptylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Heptylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Heptylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97,5 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 112-06-1 

Flavis-nr. 09.022 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van heptylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 
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toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09023 Methylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C3H6O2 

CAS-nr. 79-20-9 

Flavis-nr. 09.023 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van methylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09038 Methylbutyraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C5H10O2 

CAS-nr. 623-42-7 

Flavis-nr. 09.038 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van methylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09042 Butylbutyraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C8H16O2 

CAS-nr. 109-21-7 

Flavis-nr. 09.042 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van butylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09043 Isobutylbutyraa

t

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isobutylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isobutylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C8H16O2 

CAS-nr. 539-90-2 

FLAVIS-nr. 09.043 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van isobutylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09044 Pentylbutyraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 540-18-1 

Flavis-nr. 09.044 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van pentylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09045 Hexylbutyraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nr. 2639-63-6 

Flavis-nr. 09.045 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van hexylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09046 Octylbutyraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Octylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Octylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C12H24O2 

CAS-nr. 110-39-4 

Flavis-nr. 09.046 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van octylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09049 Citronellylbuty

raat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Citronellylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Citronellylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 90 % 
Chemische formule: C14H26O2 

CAS-nummer: 141-16-2 

Flavis-nr.: 09.049 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van citronellylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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2b09051 Benzylbutyraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C11H14O2 

CAS-nummer 103-37-7 

Flavis-nr.: 09.051 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van benzylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09059 Ethyldecanoaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethyldecanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethyldecanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C12H24O2 

CAS-nr. 110-38-3 

Flavis-nr. 09.059 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethyldecanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 443 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

2017/53

12/04/2019 Pagina 444 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09060 Ethylhexanoaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylhexanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylhexanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C8H16O2 

CAS-nr. 123-66-0 

Flavis-nr. 09.060 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethylhexanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09061 Propylhexanoa

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Propylhexanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Propylhexanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 626-77-7 

FLAVIS-nr. 09.061 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van propylhexanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09065 Pentylhexanoa

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentylhexanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentylhexanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C11H22O2 

CAS-nr. 540-07-8 

FLAVIS-nr. 09.065 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van pentylhexanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09066 Hexylhexanoaa

t

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexylhexanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexylhexanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C12H24O2 

CAS-nr. 6378-65-0 

FLAVIS-nr. 09.066 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van hexylhexanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09069 Methylhexanoa

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methylhexanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methylhexanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C7H14O2 CAS-nr. 106-70-7 

FLAVIS-nr. 09.069 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van methylhexanoaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09070 3-Methylbutyl-

hexanoaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-Methylbutyl-hexanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-Methylbutyl-hexanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C11H22O2 

CAS-nr. 2198-61-0 

FLAVIS-nr. 09.070 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van 3- methylbutyl-
hexanoaat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09072 Ethylformiaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylformiaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylformiaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C3H6O2 

CAS-nr. 109-94-4 

FLAVIS-nr. 09.072 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethylformiaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09077 Benzylformiaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylformiaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylformiaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C8H8O2 

CAS-nummer 104-57-4 

Flavis-nr.: 09.077 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van benzylformiaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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nummer van het 
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middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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in mg werkzame stof/kg volledig 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09078 Citronellylform

iaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Citronellylformiaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Citronellylformiaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 90 % 
Chemische formule: C11H20O2 

CAS-nummer: 105-85-1 

Flavis-nr.: 09.078 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van citronellylformiaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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van dierlijke oorsprong

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09083 Fenethylformia

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Fenethylformiaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Fenethylformiaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 96 % 
Chemische formule: C9H10O2 

CAS-nr.: 104-62-1 

Flavis-nr.: 09.083

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van fenethylformiaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten op het 
etiket van voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
worden vermeld, als de volgende 
gehalten van de werkzame stof 
in volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % worden 
overschreden: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij inhalering 

en contact met de huid of de 

ogen te voorkomen. Indien de 
risico's met behulp van 

dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en -

handschoenen.
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2b09099 Ethyldodecano

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethyldodecanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethyldodecanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C14H28O2 

CAS-nr. 106-33-2 

FLAVIS-nr. 09.099 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethyldodecanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09103 3-Methylbutyl-

dodecanoaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-Methylbutyl-dodecanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-Methylbutyl-dodecanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C17H34O2 

CAS-nr. 6309-51-9 

FLAVIS-nr. 09.103 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van 3- methylbutyl-
dodecanoaat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09104 Ethyltetradeca

noaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethyltetradecanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethyltetradecanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C16H32O2 

CAS-nr. 124-06-1 

FLAVIS-nr. 09.104 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethyltetradecanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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van dierlijke oorsprong

2b09105 Isopropyltetrad

ecanoaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isopropyltetradecanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isopropyltetradecanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99 % 
Chemische formule: C17H34O2 

CAS-nr.: 110-27-0 

FLAVIS-nr.: 09.105 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van isopropyltetradecanoaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS- RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
volgende vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg  

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof worden 
vermeld op het etiket van de 
voormengsels, voedermiddelen 
en mengvoeders, wanneer het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/ kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met de mogelijke 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of oogcontact. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -

handschoenen. 
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van dierlijke oorsprong

2b09107 Ethylnonanoaa

t

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylnonanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylnonanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C11H22O2 

CAS-nr. 123-29-5 

FLAVIS-nr. 09.107 

Analysemethode (1) Voor de bepaling van 

ethylnonanoaat in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09111 Ethyloctanoaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethyloctanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethyloctanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nr. 106-32-1 

FLAVIS-nr. 09.111 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethyloctanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09120 3-Methylbutyl-

octanoaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-Methylbutyl-octanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-Methylbutyl-octanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C13H26O2 

CAS-nr. 2035-99-6 

FLAVIS-nr. 09.120 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van 3- methylbutyl-
octanoaat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09121 Ethylpropionaa

t

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylpropionaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylpropionaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C5H10O2 

CAS-nr. 105-37-3 

FLAVIS-nr. 09.121 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethylproprionaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09129 Citronellylprop

ionaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Citronellylpropionaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Citronellylpropionaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C13H24O2 

CAS-nummer: 141-14-0 

Flavis-nr.: 09.129 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van citronellylpropionaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor katten; 
  5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
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van dierlijke oorsprong

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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Maximumgehalten aan 
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van dierlijke oorsprong

2b09132 Benzylpropion

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylpropionaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylpropionaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C10H12O2 

CAS-nummer 122-63-4 

Flavis-nr.: 09.132 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van benzylpropionaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 25 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
25 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.

2017/63

12/04/2019 Pagina 484 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09134 Methylpropion

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methylpropionaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methylpropionaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C4H8O2 

CAS-nr. 554-12-1 

FLAVIS-nr. 09.134 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van methylproprionaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09136 3-Methylbutyl-

propionaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-Methylbutyl-propionaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-Methylbutyl-propionaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C8H16O2 

CAS-nr. 105-68-0 

FLAVIS-nr. 09.136 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 3-methylbutyl-propionaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09147 Ethylvaleraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylvaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylvaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C7H14O2 

CAS-nr. 539-82-2 

FLAVIS-nr. 09.147 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethylvaleraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 489 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 
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2b09148 Butylvaleraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butylvaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butylvaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 591-68-4 

FLAVIS-nr. 09.148 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van butylvaleraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09162 3-Methylbutyl-

formiaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-Methylbutyl-formiaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-Methylbutyl-formiaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 

Chemische formule: C6H12O2 
CAS-nr. 110-45-2 

FLAVIS-nr. 09.162 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 3-methylbutyl-formiaat in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09186 Sec-butaan-3-

onylacetaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Sec-butaan-3-onylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Sec-butaan-3-onylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C6H10O3 

CAS-nummer: 4906-24-5 

Flavis-nr.: 09.186 

Analysemethode(1) 

Voor het bepalen van sec-butaan- 3-onylacetaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retention time locking (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels 
respectievelijk op de etikettering 
van de voedermiddelen en 
mengvoeders indien het gehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % groter is dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09191 Ethylhex-3-

enoaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylhex-3-enoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylhex-3-enoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C8H14O2 

CAS-nr. 2396-83-0 

FLAVIS-nr. 09.191 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van ethylhex-3-enoaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09193 Ethylhexadeca

noaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylhexadecanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylhexadecanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99 % 
Chemische formule: C18H36O2 

CAS-nr. 628-97-7 

FLAVIS-nr. 09.193 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethylhexadecanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09197 Hex-3(cis)-

enylacetaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3(cis)-enylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3(cis)-enylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % als de som van de 
(Z)- en (E)-isomeren; ten minste 92 % van de (Z)-

isomeer 

Chemische formule: C8H14O2 
CAS-nummer: 3681-71-8 

Flavis-nr.: 09.197 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hex-3(cis)-enylacetaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 
gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09211 Glyceryltributy

raat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Glyceryltributyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Glyceryltributyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99 % 
Chemische formule: C15H26O6 

CAS-nr. 60-01-5 

FLAVIS-nr. 09.211 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van glyceryltributyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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middel
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09215 Carvylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Carvylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Carvylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C12H18O2 

CAS-nummer: 97-42-7 

Flavis-nr.: 09.215 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van carvylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 1 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

15/03/2028 /

12/04/2019 Pagina 505 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09216 Dihydrocarvyla

cetaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Dihydrocarvylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Dihydrocarvylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C12H20O2 

CAS-nummer: 20777-49-5 

Flavis-nr.: 09.216 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van dihydrocarvylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 1 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 

2018/245

12/04/2019 Pagina 508 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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vergunning-

houder
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09240 Hex-3(cis)-

enylformiaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3(cis)-enylformiaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3(cis)-enylformiaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C7H12O2 

CAS-nummer: 33467-73-1 

Flavis-nr.: 09.240

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hex-3(cis)- enylformiaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder
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%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09248 Ethyl-trans-2-

butenoaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethyl-trans-2-butenoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethyl-trans-2-butenoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C6H10O2 

CAS-nr. 623-70-1 

FLAVIS-nr. 09.248 

Analysemethode (1) Voor het identificeren van 

ethyl-trans-2-butenoaat in het toevoegingsmiddel 
voor diervoeding en in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders.

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09262 fenethyloctano

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
fenethyloctanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
fenethyloctanoaat

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C16H24O2 

CAS-nr.: 5457-70-5 

Flavis-nr.: 09.262 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van fenethyloctanoaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten op het 
etiket van voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
worden vermeld, als de volgende 
gehalten van de werkzame stof 
in volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % worden 
overschreden: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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toevoegings-
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Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij inhalering 

en contact met de huid of de 

ogen te voorkomen. Indien de 
risico's met behulp van 

dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en -

handschoenen.
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middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09269 Fenchylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Fenchylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Fenchylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C12H20O2 

CAS-nummer: 13851-11-1 

Flavis-nr.: 09.269 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van fenchylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 1 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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categorie
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09270 Hex-3-

enylbutyraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3-enylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3-enylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C10H18O2 

CAS-nummer: 16491-36-4 

Flavis-nr.: 09.270 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hex-3-enylbutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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middel
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09271 Hex-3-

enylhexanoaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3-enylhexanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3-enylhexanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 % 
Chemische formule: C12H22O2 

CAS-nummer: 31501-11-8 

Flavis-nr.: 09.271 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hex-3-enylhexanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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Identificatie- 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09274 Ethylundecano

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylundecanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylundecanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C13H26O2 

CAS-nr. 627-90-7 

FLAVIS-nr. 09.274 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van ethylundecanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09316 Benzylhexanoa

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylhexanoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylhexanoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99 % 
Chemische formule: C13H18O2 

CAS-nummer 6938-45-0 

Flavis-nr.: 09.316 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van benzylhexanoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij contact met de huid of 

contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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Identificatie- 
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middel
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middel
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09402 Ethylaceto-

acetaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylacetoacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylacetoacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97,5 % 
Chemische formule: C6H10O3 

CAS-nummer 141-97-9 

FLAVIS-nr. 09.402 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van ethylacetoacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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van dierlijke oorsprong

2b09417 Isobutylisobuty

raat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isobutylisobutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isobutylisobutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C8H16O2 

CAS-nr. 97-85-8 

FLAVIS-nr. 09.417 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van isobutylisobutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09419 Isopentylisobut

yraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isopentylisobutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isopentylisobutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 2050-01-3 

FLAVIS-nr. 09.419 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van isopentylisobutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2017/54

12/04/2019 Pagina 530 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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2b09426 Benzylisobutyr

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylisobutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylisobutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C11H14O2

CAS-nummer 103-28-6 

Flavis-nr.: 09.426 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van benzylisobutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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van dierlijke oorsprong

2b09427 Fenethylisobut

yraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Fenethylisobutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Fenethylisobutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C12H16O2 

CAS-nr.: 103-48-0 

Flavis-nr.: 09.427 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van fenethylisobutyraat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten op het 
etiket van voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
worden vermeld, als de volgende 
gehalten van de werkzame stof 
in volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % worden 
overschreden: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij inhalering 

en contact met de huid of de 

ogen te voorkomen. Indien de 
risico's met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -

handschoenen.
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2b09433 Ethyllactaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethyllactaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethyllactaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C5H10O3 

CAS-nummer 97-64-3 

FLAVIS-nr. 09.433 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van ethyllactaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders; 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 125 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 125 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
125 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b09434 Butyllactaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butyllactaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butyllactaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C7H14O3 

CAS-nummer 138-22-7 

FLAVIS-nr. 09.434 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van butyllactaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b09435 Ethyl-4-

oxovaleraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethyl-4-oxovaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ethyl-4-oxovaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 

Chemische formule: C7H12O3 
CAS-nummer 539-88-8 

Flavis-nr. 09.435 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van ethyl-4- oxovaleraat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b09444 Diëthyl-

succinaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Diëthylsuccinaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Diëthylsuccinaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C8H14O4

CAS-nummer 123-25-1 

Flavis-nr. 09.444 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van diëthylsuccinaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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veiligheidshandschoenen. 
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2b09449 Butylisovalera

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butylisovaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butylisovaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 97 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 109-19-3 

FLAVIS-nr. 09.449 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van butylisovaleraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 543 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09458 Benzylisovaler

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylisovaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylisovaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 %
Chemische formule: C12H16O2 

CAS-nummer 103-38-8 

Flavis-nr.: 09.458 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van benzylisovaleraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09472 Isobutylisovale

raat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isobutylisovaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isobutylisovaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 589-59-3 

FLAVIS-nr. 09.472 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van isobutylisovaleraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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vergunnings-

periode
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voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09478 Hexylisobutyra

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexylisobutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexylisobutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nr. 2349-07-7 

FLAVIS-nr. 09.478 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van hexylisobutyraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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van dierlijke oorsprong

aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
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persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09483 Methyl-2-

methylbutyraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methyl-2-methylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methyl-2-methylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 92 % 
Chemische formule: C6H12O2 

CAS-nr. 868-57-5 

FLAVIS-nr. 09.483 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van methyl-2-
methylbutyraat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09490 Diëthyl-

malonaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Diëthylmalonaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Diëthylmalonaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C7H12O4 

CAS-nummer 105-53-3 

Flavis-nr. 09.490 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van diëthylmalonaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 
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voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b09491 Butyl-O-

butyryl-lactaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butyl-O-butyryllactaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butyl-O-butyryllactaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C11H20O4 

CAS-nummer 7492-70-8 

Flavis-nr. 09.491 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van butyl-O- butyryllactaat in 
het toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09505 Hex-3-

enylisovaleraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3-enylisovaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3-enylisovaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C11H20O2 

CAS-nummer: 10032-11-8 

Flavis-nr.: 09.505 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hex-3-enylisovaleraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 1 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 1 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09507 Hexyl-2-

methylbutyraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexyl-2-methylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexyl-2-methylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C11H22O2 

CAS-nr. 10032-15-2 

FLAVIS-nr. 09.507 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van hexyl-2-methylbutyraat 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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Identificatie- 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09512 Triëthylcitraat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Triëthylcitraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Triëthylcitraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 99 % 
Chemische formule: C12H20O7 

CAS-nr. 77-93-0 

FLAVIS-nr. 09.512 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van triëthylcitraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09529 Hexylisovalera

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexylisovaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexylisovaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C11H22O2 

CAS-nr. 10032-13-0 

FLAVIS-nr. 09.529 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van hexylisovaleraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 
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aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 
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middel
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middel
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b09530 Isopentyl-2-

methylbutyraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isopentyl-2-methylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isopentyl-2-methylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nr. 27625-35-0 

FLAVIS-nr. 09.530 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van isopentyl-2-methylbutyraat 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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periode
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voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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middel
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van dierlijke oorsprong

2b09531 2-Methylbutyl-

isovaleraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylbutyl-isovaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylbutyl-isovaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C10H20O2 

CAS-nr. 2445-77-4 

FLAVIS-nr. 09.531 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-methylbutyl-isovaleraat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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2b09538 Fenethyl 2- 

methylbutyraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Fenethyl 2-methylbutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Fenethyl 2-methylbutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C13H18O2 

CAS-nr.: 24817-51-4 

Flavis-nr.: 09.538 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van fenethyl 2-
methylbutyraat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten op het 
etiket van voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
worden vermeld, als de volgende 
gehalten van de werkzame stof 
in volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % worden 
overschreden: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 569 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij inhalering 

en contact met de huid of de 

ogen te voorkomen. Indien de 
risico's met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -

handschoenen.
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2b09545 Hex-3-

enyllactaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3-enyllactaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3-enyllactaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 96 % 
Chemische formule: C9H16O3 

CAS-nummer 61931-81-5 

Flavis-nr. 09.545 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van hex-3- enyllactaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b09549 Methyl-2-

methylvaleraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methyl-2-methylvaleraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methyl-2-methylvaleraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 98 % 
Chemische formule: C7H14O2 

CAS-nr. 2177-77-7 

FLAVIS-nr. 09.549 

Analysemethode (1) 

Voor het identificeren van methyl-2-
methylvaleraat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor alle andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
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aanvaardbaar niveau kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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van dierlijke oorsprong

2b09563 Hex-3(cis)-

enylisobutyraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hex-3(cis)-enylisobutyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hex-3(cis)-enylisobutyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C10H18O2 

CAS-nummer: 41519-23-7 

Flavis-nr.: 09.563 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van hex-3(cis)-enylisobutyraat 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b09580 Hexyllactaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexyllactaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexyllactaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C9H18O3 

CAS-nummer 20279-51-0 

Flavis-nr. 09.580 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van hexyllactaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 577 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 
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voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b09581 Hexylsalicylaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexylsalicylaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexylsalicylaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99 %
Chemische formule: C13H18O3 

CAS-nummer 6259-76-3 

Flavis-nr.: 09.581 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van hexylsalicylaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 1 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 1 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 579 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
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gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09659 2-Methylbutyl-

butyraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylbutyl-butyraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylbutyl-butyraat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 95 % 
Chemische formule: C9H18O2 

CAS-nr. 51115-64-1 

FLAVIS-nr. 09.659 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van 2-methylbutyl-butyraat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in de 
diervoeding worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel wordt het 
aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in het 
volledige diervoeder 
aangegeven. 

5. Wanneer het maximumgehalte 
wordt overschreden, worden de 
naam van de functionele groep, 
de naam van het 
toevoegingsmiddel, het 
identificatienummer en de 
toegevoegde hoeveelheid van de 
werkzame stof aangegeven op 
het etiket van de voormengsels, 
voedermiddelen en 
mengvoeders. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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2b09705 Benzylfenylace

taat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Benzylfenylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzylfenylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 %
Chemische formule: C15H14O2 

CAS-nummer 102-16-9 

Flavis-nr.: 09.705 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van benzylfenylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 % 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

06/02/2027 /

12/04/2019 Pagina 583 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09715 Methylantranil

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methylantranilaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methylantranilaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C8H9O2N 

CAS-nummer: 134-20-3 

Flavis-nr.: 09.715 

Analysemethode(1) 

Voor het identificeren van methylantranilaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle soorten 

behalve 

vogelsoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 25 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 25 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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van het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

aangewend, zoals 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en handschoenen. 
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2b09725 Methylbenzoaa

t

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methylbenzoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methylbenzoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 %
Chemische formule: C8H8O2 

CAS-nummer 93-58-3 

Flavis-nr.: 09.725 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van methylbenzoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09726 Ethylbenzoaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ethylbenzoaat 

  
Karakterisering van de werkzame stof 
Ethylbenzoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 %
Chemische formule: C9H10O2 

CAS-nummer 93-89-0 

Flavis-nr.: 09.726 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van ethylbenzoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09755 Isopentylbenzo

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isopentylbenzoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isopentylbenzoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 %
Chemische formule: C12H16O2 

CAS-nummer 94-46-2 

Flavis-nr.: 09.755 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van isopentylbenzoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b09757 Isobutylbenzoa

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Isobutylbenzoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Isobutylbenzoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 %
Chemische formule: C11H14O2 

CAS-nummer 120-50-3 

Flavis-nr.: 09.757 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van isobutylbenzoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL).  

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09762 Pentylsalicylaa

t

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentylsalicylaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentylsalicylaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 %
Chemische formule C12H16O3 

CAS-nummer 2050-08-0 

Flavis-nr.: 09.762 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van pentylsalicylaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels. 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 1 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 1 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 1 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b09774 Fenethylbenzo

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Fenethylbenzoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Fenethylbenzoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C15H14O2 

CAS-nr.: 94-47-3 

Flavis-nr.: 09.774

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van fenethylbenzoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: voor 
varkens en pluimvee: 1 mg/kg, 
en voor andere soorten en 
categorieën: 1,5 mg/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.  

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
 1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
 1,5 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij inhalering 

en contact met de huid of de 

ogen te voorkomen. Indien de 
risico's met behulp van 

dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en -

handschoenen.
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2b09781 Methyl-N-

methylantranil

aat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methyl-N-methylantranilaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methyl-N-methylantranilaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C9H11O2N 

CAS-nummer: 85-91-6 

Flavis-nr.: 09.781 

Analysemethode(1) 

Voor het identificeren van methyl- N-
methylantranilaat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels: 

Gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle soorten 

behalve 

vogelsoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 4 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 4 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 4 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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beperkt, moeten bij het gebruik 

van het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

aangewend, zoals 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en handschoenen. 
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2b10006 Butyro-1,4-

lacton

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Butyro-1,4-lacton 

Karakterisering van de werkzame stof 
Butyro-1,4-lacton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C4H6O2 

CAS-nummer 96-48-0 

Flavis-nr. 10.006 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van butyro- 1,4-lacton in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 
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voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b10007 Decano-1,5-

lacton

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Decano-1,5-lacton 

Karakterisering van de werkzame stof 
Decano-1,5-lacton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C10H18O2 

CAS-nummer 705-86-2 

Flavis-nr. 10.007 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van decano- 1,5-lacton in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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voormengsels persoonlijke 
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gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b10011 Undecano-1,5-

lacton

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Undecano-1,5-lacton 

Karakterisering van de werkzame stof 
Undecano-1,5-lacton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C11H20O2 

CAS-nummer 710-04-3 

Flavis-nr. 10.011 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van undecano-1,5-lacton in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b10013 Pentano-1,4-

lacton

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Pentano-1,4-lacton 

Karakterisering van de werkzame stof 
Pentano-1,4-lacton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C5H8O2 

CAS-nummer 108-29-2 

Flavis-nr. 10.013 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van pentano-1,4-lacton in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b10014 Nonano- 1,5-

lacton

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Nonano-1,5-lacton 

Karakterisering van de werkzame stof 
Nonano-1,5-lacton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C9H16O2 

CAS-nummer 3301-94-8 

Flavis-nr. 10.014 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van nonano- 1,5-lacton in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b10015 Octano- 1,5-

lacton

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Octano-1,5-lacton 

Karakterisering van de werkzame stof 
Octano-1,5-lacton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C8H14O2 

CAS-nummer 698-76-0 

Flavis-nr. 10.015 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van octano- 1,5-lacton in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b10020 Heptano- 1,4-

lacton

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Heptano-1,4-lacton 

Karakterisering van de werkzame stof 
Heptano-1,4-lacton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C7H12O2 

CAS-nummer 105-21-5 

Flavis-nr. 10.020 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van heptano-1,4-lacton in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b10021 Hexano- 1,4-

lacton

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Hexano-1,4-lacton 

Karakterisering van de werkzame stof 
Hexano-1,4-lacton 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C6H10O2 

CAS-nummer 695-06-7 

Flavis-nr. 10.021 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van hexano- 1,4-lacton in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels. 

Gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b11001 3-

methylbutylam

ine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-methylbutylamine 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-methylbutylamine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C5H13N 

CAS-nummer: 107-85-7 

Flavis-nr.: 11.001 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 3-methylbutylamine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografiemassaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van legkippen

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee, met uitzondering van 
legkippen; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee, met uitzondering van 
legkippen; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee, met uitzondering van 
legkippen; 
  1,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 

dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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middel
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analysemethode
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b11009 Trimethylamin

e

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Trimethylamine 

Karakterisering van de werkzame stof 
Trimethylamine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C3H9N 

CAS-nummer: 75-50-3 

Flavis-nr.: 11.009 

Analysemethode(1) 

Voor het bepalen van trimethylamine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van legkippen

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 

15/03/2028 /

12/04/2019 Pagina 619 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b11024 Trimethylamin

e-

hydrochloride

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Trimethylamine-hydrochloride 

Karakterisering van de werkzame stof 
Trimethylamine-hydrochloride 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98,5 % 
Chemische formule: C3H9N · HCl 

CAS-nummer: 593-81-7 

Flavis-nr.: 11.024 

Analysemethode(1) 

Voor het bepalen van trimethylamine-
hydrochloride in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografiemassaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van legkippen

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b12001 3-(Methylthio) 

propionaldehy

d

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-(Methylthio)propionaldehyd 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-(Methylthio)propionaldehyd 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C4H8OS 

CAS-nummer 3268-49-3 

Flavis-nr. 12.001 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 3-(methylthio)
propionaldehyd in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b12002 Methyl-3-

(methylthio)pr

opionaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methyl-3-(methylthio)propionaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methyl-3-(methylthio)propionaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C5H10O2S 

CAS-nummer 13532-18-8 

Flavis-nr. 12.002 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van methyl- 3-(methylthio)
propionaat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b12004 Allylthiol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Allylthiol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Allylthiol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 75 % (minimaal 98 % 
allylthiol + allylsulfide + allylmercaptaan) 

Chemische formule: C3H6S 

CAS-nummer 870-23-5 
Flavis-nr. 12.004 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van allylthiol in het 

toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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voormengsels persoonlijke 
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gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b12006 Dimethylsulfid

e

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dimethylsulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dimethylsulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C2H6S 

CAS-nummer 75-18-3 

Flavis-nr. 12.006 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van dimethylsulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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veiligheidshandschoenen.
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2b12007 Dibutylsulfide Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dibutylsulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dibutylsulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C8H18S 

CAS-nummer 544-40-1 

Flavis-nr. 12.007 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van dibutylsulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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veiligheidshandschoenen.
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2b12008 Diallyldisulfid

e

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Diallyldisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Diallyldisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 80 % (minimaal 98 % 
diallyldisulfide + allylsulfide + allylmercaptaan) 

Chemische formule: C6H10S2 

CAS-nummer 2179-57-9 
Flavis-nr. 12.008 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van diallyldisulfide in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12009 Diallyltrisulfid

e

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Diallyltrisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Diallyltrisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 65 % (minimaal 95 % 
allyl(di/tri/tetra)sulfiden) 

Chemische formule: C6H10S3 

CAS-nummer 2050-87-5 
Flavis-nr. 12.009 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van diallyltrisulfide in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12013 Dimethyltrisulf

ide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dimethyltrisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dimethyltrisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C2H6S3 

CAS-nummer 3658-80-8 

Flavis-nr. 12.013 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van dimethyltrisulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12014 Dipropyldisulfi

de

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dipropyldisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dipropyldisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C6H14S2 

CAS-nummer 629-19-6 

Flavis-nr. 12.014 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van dipropyldisulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2017/62

2b12025 Allylisothiocya

naat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Allylisothiocyanaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Allylisothiocyanaat 
Geproduceerd door chemische synthese 
Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C4H5NS 
CAS-nummer 57-06-7 
Flavis-nr. 12.025 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van allylisothiocyanaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 
gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 0,05 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
moeten bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder een 
veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.

06/02/2027 /

2017/62

12/04/2019 Pagina 640 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b12026 Dimethyldisulf

ide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dimethyldisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dimethyldisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C2H6S2 

CAS-nummer 624-92-0 

Flavis-nr. 12.026

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van dimethyldisulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12027 2-Methyl-

benzeen-1-

thiol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylbenzeen-1-thiol 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylbenzeen-1-thiol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C7H8S 

CAS-nummer 137-06-4 

Flavis-nr. 12.027

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 2-methylbenzeen-1-thiol in 
het toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12032 S-

Methylbutaant

hioaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
S-Methylbutaanthioaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
S-Methylbutaanthioaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C5H10OS 

CAS-nummer 2432-51-1 

Flavis-nr. 12.032

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van S-methylbutaanthioaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / Het toevoegingsmiddel moet als 
voormengsel in het diervoeder 
worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12037 Allylmethyldis

ulfide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Allylmethyldisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Allylmethyldisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 90 % 
Chemische formule: C4H8S2 

CAS-nummer 2179-58-0 

Flavis-nr. 12.037

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van allylmethyldisulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12062 3-(Methylthio) 

propaan-1-ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-(Methylthio)propaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-(Methylthio)propaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C4H10OS 

CAS-nummer 505-10-2 

Flavis-nr. 12.062

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 3-(methylthio)propaan-1-ol 
in het toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12063 3-(Methylthio) 

hexaan-1-ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3-(Methylthio)hexaan-1-ol 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-(Methylthio)hexaan-1-ol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C7H16OS 

CAS-nummer 51755-66-9 

Flavis-nr. 12.063

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 3-(methylthio)hexaan-1-ol 
in het toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12071 1-Propaan-1- 

thiol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
1-Propaan-1-thiol 

Karakterisering van de werkzame stof 
1-Propaan-1-thiol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C3H8S 

CAS-nummer 107-03-9 

Flavis-nr. 12.071

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 1-propaan-1-thiol in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b12088 Diallylsulfide Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Diallylsulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Diallylsulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C6H10S 

CAS-nummer 592-88-1 

Flavis-nr. 12.088

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van diallylsulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12118 2,4-

Dithiapentaan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2,4-Dithiapentaan 

Karakterisering van de werkzame stof 
2,4-Dithiapentaan 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99 % 
Chemische formule: C3H8S2 

CAS-nummer 1618-26-4 

Flavis-nr. 12.118

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 2,4-dithiapentaan in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12168 2-Methyl-2- 

(methyldithio) 

propanal

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methyl-2-(methyldithio)propanal 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methyl-2-(methyldithio)propanal 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 95 % 
Chemische formule: C5H10OS2 

CAS-nummer 67952-60-7 

Flavis-nr. 12.168

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 2-methyl-2-(methyldithio)
propanal in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12173 2-

Methylpropaan

-1-thiol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methylpropaan-1-thiol 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methylpropaan-1-thiol 
Geproduceerd door chemische synthese 
Zuiverheid: minimaal 97 % 
Chemische formule: C4H10S 
CAS-nummer 513-44-0 
Flavis-nr. 12.173 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van 2-methylpropaan-1-thiol in 
het toevoegingsmiddel en in aromatiserende 
voormengsels: 
gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / 0,04 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
moeten bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder een 
veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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2b12175 Methylsulfinyl

methaan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Methylsulfinylmethaan 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methylsulfinylmethaan 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99 % 
Chemische formule: C2H6OS 

CAS-nummer 67-68-5 

Flavis-nr. 12.175

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van methylsulfinylmethaan in 
het toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b12197 Propaan-2- 

thiol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Propaan-2-thiol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Propaan-2-thiol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 %
Chemische formule: C3H8S 

CAS-nummer 75-33-2 

Flavis-nr. 12.197 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van propaan-2-thiol in het 
toevoegingsmiddel en in aromatiserende 

voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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2b13002 Methyl-2-

furoaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Methyl 2-furoaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Methyl-2-furoaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C6H6O3 

CAS-nummer: 611-13-2 

Flavis-nr.: 13.002 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van methyl-2-furoaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,5 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zou leiden 
tot een overschrijding van de in 
punt 3 vermelde concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 0,5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
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toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13009 3,4-

Dihydrocumari

ne

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3,4-Dihydrocumarine 

Karakterisering van de werkzame stof 
3,4-Dihydrocumarine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99 % 
Chemische formule: C9H8O2 

CAS-nr. 119-84-6 

Flavis-nr. 13.009 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 3,4-dihydrocumarine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: 5 mg/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/ kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 5 
mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -

handschoenen.
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2b13016 Bis(2-methyl-

3-

furyl)disulfide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Bis(2-methyl-3-furyl)disulfide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Bis(2-methyl-3-furyl)disulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C10H10O2 S2 

CAS-nummer: 28588-75-2 

Flavis-nr.: 13.016 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van bis(2-methyl-3-furyl)
disulfide in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13018 Furfural Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Furfural 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Furfural 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C5H4O2 

CAS-nummer: 98-01-1 

Flavis-nr.: 13.018

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van furfural in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatiserende voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13019 Furfurylalcohol Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Furfurylalcohol 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Furfurylalcohol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C5H6O2 

CAS-nummer: 98-00-0 

Flavis-nr.: 13.019 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van furfurylalcohol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 5 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b13026 2-

furanmethaant

hiol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
2-furanmethaanthiol 

Karakterisering van de werkzame stof: 
2-furanmethaanthiol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C5H6OS 

CAS-nummer: 98-02-2 

Flavis-nr.: 13.026 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-furanmethaanthiol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b13033 S-furfuryl-

acetothioaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
S-furfuryl-acetothioaat 

Karakterisering van de werkzame stof: 
S-furfuryl-acetothioaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C7H8O2S 

CAS-nummer: 13678-68-7 

Flavis-nr.: 13.033

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van S-furfuryl-acetothioaat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13037 2-(2-

methylprop-1- 

enyl)-4-

methyltetrahyd

ropyraan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-(2-methylprop-1-enyl)-4-

methyltetrahydropyraan 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-(2-methylprop-1-enyl)-4-

methyltetrahydropyraan 
Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 99 % 

Chemische formule: C10H18O 
CAS-nr. 16409-43-1 

Flavis-nr. 13.037 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van 2-(2-methylprop-1-

enyl)-4-methyltetrahydropyraan in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof is: voor varkens 
en pluimvee: 
0,5 mg/kg, en voor andere 
soorten en categorieën: 
0,3 mg/kg volledig diervoeder 
met een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
 0,5 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,3 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
 0,5 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,3 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
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middel

Naam van de 
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -

handschoenen.
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13050 Difurfuryldisul

fide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Difurfuryldisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Difurfuryldisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 % 
Chemische formule: C10H10O2S2 

CAS-nummer: 4437-20-1 

Flavis-nr.: 13.050 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van difurfuryldisulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13053 Furfurylmethyl

sulfide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Furfurylmethylsulfide 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Furfurylmethylsulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C6H8OS 

CAS-nummer: 1438-91-1 

Flavis-nr.: 13.053 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van furfurylmethylsulfide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Identificatie- 
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middel

Toevoegings-
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen.
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middel
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13055 2-methylfuran-

3-thiol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
2-methylfuran-3-thiol 

Karakterisering van de werkzame stof: 
2-methylfuran-3-thiol 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C5H6OS 

CAS-nummer: 28588-74-1 

Flavis-nr.: 13.055

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-methylfuran-3-thiol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13064 Furfurylmethyl

disulfide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Furfurylmethyldisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Furfurylmethyldisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C6H8OS2 

CAS-nummer: 57500-00-2 

Flavis-nr.: 13.064 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van furfurylmethyldisulfide in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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van dierlijke oorsprong

2b13079 Methyl-2-

methyl-3-

furyldisulfide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Methyl-2-methyl-3-furyldisulfide 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Methyl-2-methyl-3-furyldisulfide 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C6H8OS2 

CAS-nummer: 65505-17-1 

Flavis-nr.: 13.079 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van methyl-2-methyl-3-
furyldisulfide in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 

2018/250

12/04/2019 Pagina 690 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b13128 Furfurylacetaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Furfurylacetaat 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Furfurylacetaat 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C7H8O3 

CAS-nummer: 623-17-6 

Flavis-nr.: 13.128

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van furfurylacetaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,5 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van de 
voormengsels voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 0,5 
mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b13140 Linalooloxide Samenstelling van het toevoegingsmiddel:
Linalooloxide 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 

Chemische formule: C10H18O2 
CAS-nummer: 1365-19-1 

Flavis-nr.: 13.140 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van linalooloxide in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van vis

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën met 
uitzondering van vis. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën met 
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uitzondering van vis. 

6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b14003 Piperine Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Piperine 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Piperine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C17H19O3N 

CAS-nummer: 94-62-2 

Flavis-nr.: 14.003 

Analysemethode(1) Voor het bepalen van piperine 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie in combinatie met een 

vlamionisatiedetector (GC-FID). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 0,5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 0,5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b14004 3-methylindool Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
3-methylindool 

Karakterisering van de werkzame stof: 
3-methylindool 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C9H9N 

CAS-nummer: 83-34-1 

Flavis-nr.: 14.004 

Analysemethode(1) 

Voor het identificeren van 3-methylindool in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 0,5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 0,5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b14005 2,3-

diëthylpyrazine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2,3-diëthylpyrazine 

Karakterisering van de werkzame stof 
2,3-diëthylpyrazine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C8H12N2 

CAS-nummer: 15707-24-1 

Flavis-nr.: 14.005 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2,3-diëthylpyrazine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Maximumgehalten aan 
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2b14007 Indool Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Indool 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Indool 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C8H7N 

CAS-nummer: 120-72-9 

Flavis-nr.: 14.007 

Analysemethode(1) 

Voor het bepalen van indool in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven.

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 0,5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 0,5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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van dierlijke oorsprong

2b14015 5,6,7,8-

tetrahydrochin

oxaline

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
5,6,7,8-tetrahydrochinoxaline

Karakterisering van de werkzame stof 
5,6,7,8-tetrahydrochinoxaline 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C8H10N2 

CAS-nummer: 34413-35-9 

Flavis-nr.: 14.015 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 5,6,7,8-
tetrahydrochinoxaline in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding en in aromatische voormengsels 

voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b14022 2-ethylpyrazine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-ethylpyrazine 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-ethylpyrazine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C6H8N2 

CAS-nummer: 13925-00-3 

Flavis-nr.: 14.022 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-ethylpyrazine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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desbetreffende levensmiddelen 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 

2018/248

12/04/2019 Pagina 706 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b14025 2,5- of 6-

methoxy-3-

methylpyrazine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2,5- of 6-methoxy-3-methylpyrazine 

Karakterisering van de werkzame stof 
2,5- of 6-methoxy-3-methylpyrazine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C6H8ON2 

CAS-nummer: 63450-30-6 

Flavis-nr.: 14.025 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2,5- of 6-methoxy-3-
methylpyrazine in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b14028 5-

methylchinoxal

ine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
5-methylchinoxaline 

Karakterisering van de werkzame stof 
5-methylchinoxaline 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C9H8N2 

CAS-nummer: 13708-12-8 

Flavis-nr.: 14.028 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 5-methylchinoxaline in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,05 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,08 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,05 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,08 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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van dierlijke oorsprong

6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen.
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2b14047 2-acetylpyrrool Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
2-acetylpyrrool 

Karakterisering van de werkzame stof: 
2-acetylpyrrool 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C6H7ON 

CAS-nummer: 1072-83-9 

Flavis-nr.: 14.047 

Analysemethode(1) Voor de bepaling van 2-

acetylpyrrool in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 0,5 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,5 mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 0,5 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
vermeden of tot een minimum 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

beperkt, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 
een veiligheidsbril en 

handschoenen. 
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2b14049 2-acetyl-3-

ethylpyrazine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-acetyl-3-ethylpyrazine 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-acetyl-3-ethylpyrazine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C8H10ON2 

CAS-nummer: 32974-92-8 

Flavis-nr.: 14.049 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-acetyl-3-ethylpyrazine in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b14056 2,3-diëthyl-5-

methylpyrazine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2,3-diëthyl-5-methylpyrazine 

Karakterisering van de werkzame stof 
2,3-diëthyl-5-methylpyrazine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C9H14N2 

CAS-nummer: 18138-04-0 

Flavis-nr.: 14.056 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2,3-diëthyl-5-
methylpyrazine in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b14062 2-(sec-butyl)-

3-

methoxypyrazi

ne

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-(sec-butyl)-3-methoxypyrazine 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-(sec-butyl)-3-methoxypyrazine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 99 % 
Chemische formule: C9H14ON2 

CAS-nummer: 24168-70-5 

Flavis-nr.: 14.062 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-(sec-butyl)-3-
methoxypyrazine in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b14064 Pyrrolidine Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Pyrrolidine 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Pyrrolidine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 95 % 
Chemische formule: C4H9N 

CAS-nummer: 123-75-1 

Flavis-nr.: 14.064 

Analysemethode(1) 

Voor het bepalen van pyrrolidine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % bedraagt: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
gehalte van de werkzame stof in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % groter is 
dan: 
  0,3 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
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voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met behulp van 
dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 

beperkt, moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt, 

zoals ademhalingsbescherming, 

een veiligheidsbril en 
handschoenen. 
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2b14112 2-ethyl-3-

methoxypyrazi

ne

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-ethyl-3-methoxypyrazine 

Karakterisering van de werkzame stof 
2-ethyl-3-methoxypyrazine 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 99 % 
Chemische formule: C7H10N2O 

CAS-nummer: 25680-58-4 

Flavis-nr.: 14.112 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-ethyl-3-methoxypyrazine 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  0,1 mg/kg voor varkens en 
pluimvee; 
  0,5 mg/kg voor andere 
soorten en categorieën. 
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6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b15013 2-

isobutylthiazoo

l

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
2-isobutylthiazool 

Karakterisering van de werkzame stof: 
2-isobutylthiazool 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 % 
Chemische formule: C7H11NS 

CAS-nummer: 18640-74-9 

Flavis-nr.: 15.013

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-isobutylthiazool in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b15014 5-(2-

hydroxyethyl)-

4-

methylthiazool

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazool 

Karakterisering van de werkzame stof: 
5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazool 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 96 % 
Chemische formule: C6H9ONS 

CAS-nummer: 137-00-8 

Flavis-nr.: 15.014 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 5-(2-hydroxyethyl)-4-
methylthiazool in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 

diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 
retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b15019 2,4,5-

trimethylthiazo

ol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
2,4,5-trimethylthiazool 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 

Chemische formule: C6H9NS 
CAS-nummer: 13623-11-5 

Flavis-nr.: 15.019 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2,4,5-trimethylthiazool in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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van dierlijke oorsprong

2b15020 2-

acetylthiazool

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
2-acetylthiazool 

Karakterisering van de werkzame stof: 
2-acetylthiazool 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C5H5ONS 

CAS-nummer: 24295-03-2 

Flavis-nr.: 15.020 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-acetylthiazool in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 
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van dierlijke oorsprong

2b15025 3,5-Dimethyl- 

1,2,4-

trithiolaan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolaan

Karakterisering van de werkzame stof 
3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolaan 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 90 % Secundaire 
bestanddelen: diëthyltrisulfide, 

dimethylbenzylcarbinol, N,N-

dimethylethaanthioamide, 4,6-dimethyl- 1,2,3,5-
tetracyclohexaan, 3- methyl-1,2,4-trithiolaan, 2-

methyl-4-propyl-1,3-oxathiaan 

Chemische formule: C4H8S3 
CAS-nummer 23654-92-4 

Flavis-nr. 15.025 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van 3,5-dimethyl-1,2,4-

trithiolaan in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in aromatische voormengsels voor 
diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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van dierlijke oorsprong

2b15033 2-ethyl-4-

methylthiazool

Samenstelling van het toevoegingsmiddel:
2-ethyl-4-methylthiazool 

Karakterisering van de werkzame stof: 
2-ethyl-4-methylthiazool 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 97 % 
Chemische formule: C6H9NS 

CAS-nr. 15679-12-6 

Flavis-nr.: 15.033 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 2-ethyl-4-methylthiazool in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b15113 5,6-dihydro-

2,4,6-tris(2-

methylpropyl)-

4H-1,3,5-

dithiazine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)-4H-1,3,5-

dithiazine 

Karakterisering van de werkzame stof: 
5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)-4H-1,3,5-

dithiazine 
Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 87 % 

Chemische formule: C15H31NS2 
CAS-nummer: 74595-94-1 

Flavis-nr.: 15.113 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van 5,6-dihydro- 2,4,6-tris(2-

methylpropyl)-4H-1,3,5- dithiazine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels voor diervoeders: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Maximumgehalten aan 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b16027 Thiaminehydro

chloride

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Thiaminehydrochloride 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Thiaminehydrochloride 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: ten minste 98 % 
Chemische formule: C12H17ClN4OS · HCl 

CAS-nummer: 67-03-8 

Flavis-nr.: 16.027 

Analysemethode(1) 

Voor de bepaling van thiaminehydrochloride in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

aromatische voormengsels voor diervoeders: 

Hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC), 

Europese Farmacopee (Ph. Eur. 6.0, methode 
01/2008:0303) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
0,05 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b16030 2-Methyl-4- 

propyl-1,3-

oxathiaan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiaan

Karakterisering van de werkzame stof 
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiaan 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: minimaal 98 % 
Chemische formule: C8H16OS 

CAS-nummer 67715-80-4 

Flavis-nr. 16.030 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van 2-Methyl-4-propyl-1,3-
oxathiaan in het toevoegingsmiddel en in 

aromatiserende voormengsels: 

gaschromatografie-massaspectrometrie met 

retentietijdvergrendeling (GC-MS-RTL). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt: 0,05 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,05 mg/kg . 

5.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
0,05 mg/kg. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of 
contact met de ogen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
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moeten bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen.
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van dierlijke oorsprong

2b16056 Taurine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Taurine 

Karakterisering van de werkzame stof 
Taurine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C2H7O3NS 

CAS-nr. 107-35-7 
Flavis-nr.: 16.056 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van taurine in aromatische 

voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van taurine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 van de Commissie(2) (deel F 

van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 

2018/249

2b16058 Naringine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Naringine

Karakterisering van de werkzame stof 

Naringine
Geëxtraheerd uit citrusvruchten
Zuiverheid: minimaal 90 % 
(2S)-4H-1-Benzopyran-4-one,7-((2-O-(6- deoxy-
alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-
glucopyranosyl) oxy)-2,3-dihydro-5- hydroxy-2-
(4-hydroxyfenyl)
Chemische formule: C27H32O14
CAS-nr.: 10236-47-2
FLAVIS 16.058 

Analysemethode (1)
Voor de determinatie van naringine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) 
gekoppeld aan een uv-detector (European 
Pharmacopea monograph 2.2.29). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Aanbevolen gebruik: 
maximaal 5 mg/kg volledig 
diervoeder.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings-, oog- en 
huidbescherming tijdens 
hantering. 
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2b16060 Ammoniumgly

cyrrizinaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ammoniumglycyrrizinaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Ammoniumglycyrrizinaat 

Geproduceerd door onttrekking van soorten van 

het geslacht Glycyrrhiza 
Zuiverheid: minimaal 98- 100 % (op basis van de 

droge stof) 

Chemische formule: C42H65O16 
CAS-nr.: 53956-04-0 

FLAVIS-nr.: 16.060 

Analysemethoden (1) 

Voor het identificeren van 

ammoniumglycyrrizinaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
aromatische voormengsels: 

Europese Farmacopee 6.0, methode 

01/2008:1772. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  0,3 mg/kg voor mestkippen 
en legkippen; 
  1 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën.  

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
  0,3 mg/kg voor mestkippen 
en legkippen; 
  1 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 

5. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
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tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 
toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b16080 Looizuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Looizuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
Looizuur 

Geproduceerd door extractie uit verschillende 

planten. 
Zuiverheid: minimaal 93 % op basis van de droge 

stof 

Chemische formule: C76H52O46 
CAS-nr. 72401-53-7 

FLAVIS-nr.: 16 080 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van looizuur in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

Kwalitatieve colorimetrische tests of neerslagtests 
(Ph. Eur. 6th edition, monografie 1477) en 

kwantitatieve gravimetrische methode 

(monografie van de FAO JECFA over looizuur). 
Voor de identificatie van looizuur (als galluszuur) 

in het voormengsel van aroma's: Reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met uv-detectie (RP-HPLC-UV). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 15 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 15 mg/kg . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
15 mg/kg.

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij contact met de huid of de 
ogen. Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 

2017/66

2b161 Tinctuur van 

komijn

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Tinctuur van komijn van Cuminum cyminum L. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Tinctuur van zaden van Cuminum cyminum L. 
zoals gedefinieerd door de Raad van Europa(1). 
  98 ± 0,5 % van een mengsel van water en 
ethanol (3:1, v/v); 
  2 ± 0,5 % van plantaardige verbindingen; 

  totaal flavonoïden   300 ppm; 

  totaal polyfenolen   560 ppm; 

  totaal p-menth-3-en-7-al   8 ppm; 
 fytochemische marker: 4-iso-
propylbenzaldehyde (cuminaldehyde): 25 ± 5 
ppm. 
Vloeibare vorm 
CoE nr. 161 

Analysemethode(2) 
Voor de kwantificering van de fytochemische 
marker (4-iso-propylbenzaldehyde) in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
gaschromatografie in combinatie met 
vlamionisatiedetectie (GC-FID) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld:
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 0,03 ml/kg 
diervoeder . 

4. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij inademing 
of contact met de huid of de 
ogen te voorkomen. Indien de 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b17001 β-alanine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Β-alanine 

Karakterisering van de werkzame stof 
Β-alanine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 97 % 

Chemische formule: C3H7O2N 

CAS-nr. 107-95-9 
Flavis-nr.: 17.001 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van β-alanine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van β-alanine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 

15/03/2028 /

12/04/2019 Pagina 747 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b17002 L-alanine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-alanine 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-alanine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98,5 % 

Chemische formule: C3H7NO2 

CAS-nr. 56-41-7 
Flavis-nr.: 17.002 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-alanine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-alanine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b17003 L-arginine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-arginine 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-arginine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C6H14O2N4 

CAS-nr. 74-79-3 
Flavis-nr.: 17.003 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-arginine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-arginine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b17005 L-

asparaginezuur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-asparaginezuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-asparaginezuur

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C4H7O4N 

CAS-nr. 56-84-8 
Flavis-nr.: 17.005 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-asparaginezuur in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-asparaginezuur in 

voormengsels: 
ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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nummer van het 

toevoegings-
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Toevoegings-
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b17008 L-histidine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-histidine 

Karakterisering van de werkzame stof: 
L-histidine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C6H9O2N3 

CAS-nr. 71-00-1 
Flavis-nr.: 17.008 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-histidine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-histidine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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periode

Maximumgehalten aan 
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2b17010 D,L-isoleucine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
D,L-isoleucine 

Karakterisering van de werkzame stof 
D,L-isoleucine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C6H13O2N 

CAS-nr. 443-79-8 
Flavis-nr.: 17.010 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van D,L-isoleucine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56- Method 1). 

Voor de bepaling van D,L-isoleucine in 

voormengsels: 
ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b17012 L-leucine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-leucine

Karakterisering van de werkzame stof 
L-leucine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C6H13O2N 

CAS-nr. 61-90-5 
Flavis-nr.: 17.012 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-leucine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-leucine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b17018 L-fenylalanine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-fenylalanine 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-fenylalanine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C9H11O2N 

CAS-nr. 63-91-2 
Flavis-nr.: 17.018 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-fenylalanine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-fenylalanine in 

voormengsels: 
ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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van dierlijke oorsprong

2b17019 L-proline Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-proline 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-proline 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C5H9O2N 

CAS-nr. 147-85-3 
Flavis-nr.: 17.019 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-proline in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-proline in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b17020 D,L-serine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
D,L-serine 

Karakterisering van de werkzame stof 
D,L-serine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 95 % 

Chemische formule: C3H7NO3 

CAS-nr. 302-84-1 
Flavis-nr.: 17.020 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van D,L-serine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van D,L-serine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 

2018/249

12/04/2019 Pagina 766 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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2b17022 L-tyrosine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-tyrosine 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-tyrosine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C9H11O3N 

CAS-nr. 60-18-4 
Flavis-nr.: 17.022

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-tyrosine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-tyrosine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b17027 L-methionine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-methionine 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-methionine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98,5 % 

Chemische formule: C5H11NO2S 

CAS-nr. 63-68-3 
Flavis-nr.: 17.027 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-methionine in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-methionine in 

voormengsels: 
ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Overige bepalingen Einde van de 
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Maximumgehalten aan 
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2b17028 L-valine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-valine 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-valine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98,5 % 

Chemische formule: C5H11NO2 

CAS-nr. 72-18-4 
Flavis-nr.: 17.028

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van L-valine in aromatische 

voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-valine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 
toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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2b17033 L-cysteïne Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-cysteïne 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-cysteïne 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van dierlijke of plantaardige eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C3H7O2NS 

CAS-nr. 52-90-4 
Flavis-nr.: 17.033 

Analysemethode(1) Voor het identificeren van L-
cysteïne in aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 

6.6-2.2.56- Method 1). 
Voor de bepaling van L-cysteïne in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 
fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 

15/03/2028 /

12/04/2019 Pagina 773 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b17034 Glycine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Glycine 

Karakterisering van de werkzame stof 
Glycine 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C2H5O2N 

CAS-nr. 56-40-6 
Flavis-nr.: 17.034 

Analysemethode(1) 
Voor het identificeren van glycine in aromatische 

voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van glycine in voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  20 g/kg voor katten en 
honden; 
  25 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentraties. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 
  20 g/kg voor katten en 
honden; 
  25 mg/kg voor andere soorten 
en categorieën. 
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Toevoegings-

middel

Naam van de 
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

6. Voor toevoegingsmiddelen die 

zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 

moet(moeten) de 

diersoort(diersoorten) worden 

vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b233 Hopextract 

(kegels), rijk 

aan bètazuren

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van het met superkritisch kooldioxide 

verkregen extract van Humulus lupulus L. flos, 
behandeld met kaliumhydroxide om de bètazuren 

om te zetten in kaliumzouten, en opgelost in 

propyleenglycol. 

De specificaties van het toevoegingsmiddel zijn: 
  bètazuren: 40 ± 1,5 % 

  alfazuren: 0,4 ± 0,3 % 

  hopoliën: 1,5 ± 0,3 % 
  propyleenglycol: 20 ± 15 % 

  vochtgehalte: < 8 % 

  asgehalte: 10 ± 2 % 
  andere harsen: 25 ± 8 % 

  8-prenylnaringenine: < 500 mg/ kg 

  xanthohumol: < 500 mg/kg 

  2-methyl-2-buteen-2-ol: < 10 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Vruchten (kegels) van Humulus lupulus L. flos, 
gepelleteerd en met superkritisch kooldioxide 

verder geëxtraheerd 

Vloeibare pastavorm 

CAS-nummer: 8060-28-4 
RvE-nr.: 233 

Analysemethode:(1) 
Voor de kwantificering van bètazuren van hop in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
 reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met uv-detectie (HPLC-UV)   methode 7.7 van 
de European Brewery Convention (door 

ringonderzoek gevalideerd) 

/ Gespeende 

biggen en 

mestvarkens 

Kleine 

varkenssoorten

 (gespeende 

varkens en 

mestvarkens)

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moet het volgende 
worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van het toevoegingsmiddel in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %: 50 
mg/kg.  

4. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij inademing 
of contact met de huid of de 
ogen te voorkomen. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
moeten bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b485 Droog extract 

van druiven

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Droog extract van druiven van de ondersoort Vitis 
vinifera spp. vinifera 

Karakterisering van de werkzame stof 
Mengsel van extract van zaden en schil als 

omschreven door de Raad van Europa (1) 

   80 % meerwaardige fenolen, uitgedrukt als 

catechine-equivalent; 

   60 % proanthocyanidines; 

   0,75 %: anthocyanen en anthocyanidines; 

   10 % watergehalte. 
CoE No. 485 

CAS-nummer 85594-37-2 

FEMA-nr. 4045 

Analysemethode (2) 

Voor de bepaling van droog extract van druiven in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
 hogedrukvloeistofchromatografie met uv-

detectie (HPLC- UV) voor de identificatie van 

galluszuur als de phytomarker, en 
  spectrofotometrie bij 280 nm voor de 

kwantificatie van het totaalgehalte aan 

meerwaardige fenolen, uitgedrukt als catechine-

equivalent. 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van honden

/ / / 1. Droog extract van druiven van 
de ondersoort Vitis vinifera spp. 
vinifera mag in de handel 
worden gebracht en als uit een 
preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

4.Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof bedraagt 100 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

5.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 100 mg/kg. .

6.De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van de voormengsels, 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het volgende gehalte van 
de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % wordt overschreden: 
100 mg/kg. 

7.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
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maatregelen vaststellen voor het 

omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -
handschoenen.  
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b620 L-

glutaminezuur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-glutaminezuur 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-glutaminezuur 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98 % 

Chemische formule: C5H9O4N 

CAS-nr. 56-86-0 

Analysemethode(1) 

Voor het identificeren van L-glutaminezuur in 
aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 

6.6-2.2.56-Method 1). 
Voor de bepaling van L-glutaminezuur in 

voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b621 Mononatriumg

lutamaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Mononatriumglutamaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Mononatriumglutamaat 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 99 % 

Chemische formule: C5H8NaNO4H2O 

CAS-nr. 142-47-2

Analysemethode(1) 

Voor het identificeren van mononatriumglutamaat 
in aromatische voormengsels:

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 

6.6-2.2.56-Method 1). 
Voor de bepaling van mononatriumglutamaat in 

voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan 25 
mg/kg. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
moet(moeten) de 
diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en de 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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2b627 Dinatrium-5′-

guanylaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Dinatrium-5 -guanylaat (GMP) 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dinatrium-5 -guanylaat 

Geproduceerd middels ribonucleïnezuurhydrolyse

Zuiverheid: minimumgehalte: 97 % 
Chemische formule: C10H12N5Na2O8P · n H2O 

CAS-nummer: 5550-12-9 

Analysemethode (1) 

voor de identificatie van GMP in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
JECFA-monografie; specificaties voor 

levensmiddelenadditieven: dinatrium-5 -

ribonucleotiden; 

voor de vaststelling van GMP in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en 

voormengsels van aroma's: 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 
met uv-detectie (HPLC-UV).  

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide 

(2b635), dinatrium-5 -guanylaat 

(2b627) en dinatrium-5 -
inosinaat (2b631) bedraagt: 50 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide, 

dinatrium- 5 -guanylaat en 

dinatrium-5 -inosinaat van 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %: 50 
mg/kg.". 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide, 

dinatrium- 5 -guanylaat en 

dinatrium-5 -inosinaat in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % wordt 
overschreden: 50 mg/kg.

6. Voor gebruikers van het 
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Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 

dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten bij het gebruik 

van het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 

aangewend, zoals 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en handschoenen.  
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b631 Dinatrium-5′-

inosinaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Dinatrium-5 -inosinaat (IMP) 

Karakterisering van de werkzame stof 

Dinatrium-5 -inosinaat 
Geproduceerd middels ribonucleïnezuurhydrolyse 

Zuiverheid: ten minste 97 % 

Chemische formule: C10H11 N4O8P · nH2O 

CAS-nummer 4691-65-0 

Analysemethode (1) 

voor de identificatie van IMP in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

JECFA-monografie; specificaties voor 

levensmiddelenadditieven: dinatrium-5 -
ribonucleotiden; 

voor de vaststelling van IMP in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en 
voormengsels van aroma's: 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met uv-detectie (HPLC-UV). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide 

(2b635), dinatrium-5 -guanylaat 

(2b627) en dinatrium-5 -
inosinaat (2b631) bedraagt: 50 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide, 

dinatrium- 5 -guanylaat en 

dinatrium-5 -inosinaat van 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %: 50 
mg/kg.". 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide, 

dinatrium- 5 -guanylaat en 

dinatrium-5 -inosinaat in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % wordt 
overschreden: 50 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 

dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten bij het gebruik 

van het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 

aangewend, zoals 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b635 Dinatrium-5′-

ribonucleotide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Dinatrium-5 -ribonucleotiden 

Karakterisering van de werkzame stof 

Dinatrium-5 -ribonucleotiden: een mengsel van 

dinatrium-5 -guanylaat (GMP) en dinatrium-5 -
inosinaat (IMP). 

Geproduceerd middels ribonucleïnezuurhydrolyse 
Zuiverheid: minimumgehalte: 97 % 

Chemische formule: 

  C10H11N4O8P · nH2O 
  C10H12N5Na2 O8P · nH2O 

Analysemethode (1) 

voor de identificatie van GMP en IMP in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

JECFA-monografie; specificaties voor 

levensmiddelenadditieven: dinatrium-5 -
ribonucleotiden; 

voor de vaststelling van GMP en IMP in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en 

voormengsels van aroma s: 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 
met uv-detectie (HPLC-UV). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide 

(2b635), dinatrium-5 -guanylaat 

(2b627) en dinatrium-5 -
inosinaat (2b631) bedraagt: 50 
mg/kg volledig diervoeder met 
een vochtgehalte van 12 %. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Het aanbevolen 
maximumgehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide, 

dinatrium- 5 -guanylaat en 

dinatrium-5 -inosinaat van 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %: 50 
mg/kg. . 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van voormengsels en op de 
etikettering van voedermiddelen 
en mengvoeders indien het 
volgende gehalte van de 
werkzame stof of de combinatie 

van dinatrium-5 -ribonucleotide, 

dinatrium- 5 -guanylaat en 

dinatrium-5 -inosinaat in 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % wordt 
overschreden: 50 mg/kg. 

6. Voor gebruikers van het 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met behulp van 

dergelijke procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

vermeden of tot een minimum 
beperkt, moeten bij het gebruik 

van het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 

aangewend, zoals 

ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en handschoenen. 

2018/238

2b920 L-

cysteïnehydroc

hloride- 

monohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-cysteïnehydrochloride-monohydraat. 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-cysteïnehydrochloride-monohydraat 
C3H7NO2S·HClH2O 
CAS-nr.: 7048-04-6 
L-cysteïnehydrochloride-monohydraat in vaste 
vorm, geproduceerd door de hydrolyse van 
keratine van vogelveren. 
Zuiverheid: min. 98,5 % gehalte. 

Analysemethode (1) 
Voor de kwantificering van L-
cysteïnehydrochloride-monohydraat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: titrimetrie, 
Europese Farmacopee (6.0, methode 
01/2008:0895). 
Voor de kwantificering van cystine/ cysteïne 
(waaronder L-cysteïnehydrochloride-
monohydraat) in voormengsels en diervoeders: 
ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en fotometrische detectie: 
Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie(2), bijlage III, onder F. 

/ Honden en 

katten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van het 
voormengsel moeten worden 
vermeld: 
  de opslagvoorwaarden; 
 toevoeging van L-
cysteïnehydrochloride-
monohydraat is afhankelijk van 
de vereisten van honden en 
katten voor zwavelhoudende 
aminozuren en het niveau van de 
overige zwavelhoudende 
aminozuren in het 
voederrantsoen. 

2.Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

31/12/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b920 L-

cysteïnehydroc

hloride-

monohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-cysteïnehydrochloride-monohydraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-cysteïnehydrochloride-monohydraat 

Geproduceerd door chemische synthese of 

hydrolyse van dierlijke of plantaardige eiwitten 
Zuiverheid: ten minste 98,5 % 

Chemische formule: C3H8ClNO2SH2O 

CAS-nr. 7048-04-6

Analysemethode(1) 

Voor het identificeren van L-
cysteïnehydrochloride-monohydraat in 

aromatische voormengsels: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Ph.Eur. 
6.6-2.2.56-Method 1). 

Voor de bepaling van L-cysteïnehydrochloride-

monohydraat in voormengsels: 
ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie: op basis van Verordening 

(EG) nr. 152/2009 (deel F van bijlage III). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van katten en 

honden

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg voor alle 
soorten met uitzondering van 
katten en honden. . 

4. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op het etiket 
van het voormengsel indien de 
op het etiket van het 
voormengsel voorgestelde 
gebruiksconcentraties zouden 
leiden tot een overschrijding van 
de in punt 3 vermelde 
concentratie. 

5. De functionele groep, het 
identificatienummer, de naam en 
de toegevoegde hoeveelheid van 
de werkzame stof moeten 
worden vermeld op de 
etikettering van de 
voedermiddelen en mengvoeders 
indien het gehalte van de 
werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 % meer bedraagt dan: 25 
mg/kg voor alle soorten met 
uitzondering van katten en 
honden. 

6. Voor toevoegingsmiddelen die 
zijn geproduceerd door 
hydrolyse van dierlijke eiwitten 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

moet(moeten) de 

diersoort(diersoorten) worden 
vermeld op het etiket van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels. 

7. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming, een 

veiligheidsbril en 

veiligheidshandschoenen. 
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Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b957 Thaumatine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Thaumatine 

Karakterisering van de werkzame stof 

Eiwitten thaumatine I en thaumatine II 

geëxtraheerd uit de zaadrokken van de vrucht van 

de natuurlijke stam Thaumatococcus daniellii 
(Benth)

1. Einecs: 258-822-2.

2. Chemische formule: Polypeptide met 207 
aminozuren. 

3. Relatieve molecuulmassa: thaumatine I: 22209, 

thaumatine II: 22293. 
4. Gehalte: minimaal 16 % stikstof (berekend voor 

de droge stof), wat overeenkomt met minimaal 94 

% eiwit.

5. Zuiverheid:
5.1. Koolhydraten: maximaal 3 % van de droge 

stof.

5.2. Sulfaatas: maximaal 2 % van de droge stof.
5.3. Aluminium: maximaal 100 mg/kg van de 

droge stof. 

Analysemethode (1)

Identificatie van thaumatine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

stikstofgehalte in het levensmiddelenadditief 
bepaald met behulp van de Kjeldahlmethode 
(JECFA Monograph on Thaumatin. 2006. 
Thaumatin. Specification Monograph). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Aanbevolen gebruik: 
maximaal 5 mg/kg volledig 
diervoeder.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings-, oog- en 
huidbescherming tijdens 
hantering. 

25/11/2022 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2b959 Neohesperidin

e 

dihydrochalcon

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Neohesperidine dihydrochalcon 

Ethanol   5 000 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
Neohesperidine dihydrochalcon 
C28H36O15 

CAS-nr.: 20702-77-6 

Neohesperidine dihydrochalcon, vaste vorm, 

geproduceerd door chemische synthese 
Zuiverheid: min. 96 % (droge stof) 

Analysemethode (1)
Voor de bepaling van neohesperidine 

dihydrochalcon in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: dunnelaagchromatografie (TLC), 
Europese Farmacopee 6.0, methode 

01/2008:1547. 

Voor de bepaling van neohesperidine 

dihydrochalcon in voormengsels en diervoeders: 
hogedrukvloeistofchromatografie met 

diodearraydetectie (HPLC-DAD). 

/ Biggen en 

mestvarkens

/ / 35 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

11/03/2025 /

Kalveren / / 35 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

11/03/2025 /

Schapen / / 35 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

11/03/2025 /

Vissen / / 35 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

11/03/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Honden / / 35 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 

hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -handschoenen 

worden gedragen. 

11/03/2025 /
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Identificatie- 
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toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder
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3c363 L-arginine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Poeder met een minimumgehalte aan L-arginine 

van 98 % (op basis van de droge stof) en een 
maximumgehalte aan water van 1,5 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-arginine ((S)-2-amino-5-guanidinopentaanzuur) 
geproduceerd door fermentatie met 

  Escherichia coli NITE BP-02186 

Chemische formule: C6H14N4O2 
CAS-nummer: 74-79-3 

Flavis-nummer: 17.003 

Analysemethode(1) 

Voor de identificatie van L-arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  monografie van de Food Chemical Codex over 
L-arginine. 

Voor de kwantificering van arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-VIS). 

Voor de kwantificering van arginine in 
voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 

  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 
(IEC-VIS)   Verordening (EG) nr. 152/2009 van 
de Commissie. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. L-arginine mag als een uit een 
preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

3. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

4. Het vochtgehalte moet op het 
etiket van het toevoegingsmiddel 
zijn vermeld. 

5. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het volgende 
worden vermeld: 
 Aanbevolen maximumgehalte 
van de werkzame stof in volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 25 mg/kg.  

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij inhalering 
om te gaan. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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E 954(iii) Natriumsachari

ne

C7H4NNaO3S/ Biggen 4 maanden / 150 / /

2004/C50/01
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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Nutr itionele Toevoegingsmiddelen : Vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking3. a)

* voor vitamine A en D :  I.E. werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

/ Andere 

Vitamines

Vitamine B2 - Riboflavine
Vitamine B2 - Riboflavine-5'-mononatriumzout 
van fosfaatester 
Vitamine B12 - Cyanocobalamine
_______

Omega-6 Essential Unsaturated Fatty acids (as 
octadecadienoic acid) 
[Pigs for fattening; Sows for reproduction; Sows, 
in order to have benefit in piglets; Cows for 
reproduction; Dairy cows for milk production]

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C 50/01

3a160(a) Bètacaroteen Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Bètacaroteen 

Trifenylfosfineoxide (TPPO)   100 mg/kg 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 
Bètacaroteen 
C40H56 
CAS-nummer: 7235-40-7 
Bètacaroteen, vaste vorm, geproduceerd door 
gisting of chemische synthese 
Bij de gisting gebruikte stammen: 
Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 
(CGMCC(1) 7.44) en XCPA 07-05-2 (CGMCC 
7.45) 
Zuiverheidscriteria: 
  (Gehalte) min. 96 % van alle kleurstoffen 
(gedroogde stof) uitgedrukt als bètacaroteen 

  Andere carotenoïden dan bètacaroteen   3 % 
van het totaal aan kleurstoffen 

Analysemethode (2) 
Voor de bepaling van bètacaroteen in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
spectrofotometrische methode op basis van de 
Europese Farmacopee (Monografie 1069 van de 
Europese Farmacopee). 
Voor de bepaling van bètacaroteen in 
voormengsels en diervoeding: reverse-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 
met uv-detectie (RP-HPLC). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Bètacaroteen mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In melkvervangers voor 
kalveren wordt een 
maximumgehalte van 50 mg 
bètacaroteen/kg melkvervanger 
aanbevolen. 

3. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
vermelden. 

4. Voor de veiligheid: dragen 
van ademhalingsbescherming bij 
de hantering. 
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vergunnings-

periode
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3a300 „ascorbine- 

zuur” of 

„vitamine C”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ascorbinezuur. 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-ascorbinezuur C6H8O6 

CAS-nr.: 50-81-7 

L-ascorbinezuur, vaste vorm, geproduceerd door 
chemische synthese.

Zuiverheidscriteria: min 99 %. 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van L-ascorbinezuur in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
titrimetrie   monografie 01/2011:0253 van de 

Europese Farmacopee. 

Voor de kwantificering van L-ascorbinezuur in 

voormengsels en voedermiddelen: titrimetrie. 
Voor de kwantificering van L-ascorbinezuur in 

water: 

  titrimetrie (AOAC 967.21), of 
  hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld 

aan uv-detectie op 265 nm (HPLC-UV) (EN 

14130:2003) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Ascorbinezuur mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
vermeld. 

3. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

4. Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt in drinkwater. 
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3a311 „Natrium-

ascorbyl-

fosfaat” of 

„vitamine C”.

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Natriumascorbylfosfaat. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Natriumascorbylfosfaat C6H6O9Na3P · 2H2O 

CAS-nr.: 66170-10-3 

Natriumascorbylfosfaat, vaste vorm, geproduceerd 
door chemische synthese. 

Zuiverheidscriteria: min. 95 % met een 

minimumgehalte van 45 % ascorbinezuur. 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van de zuiverheid van 
natriumascorbylfosfaat en het 

ascorbinezuurequivalent in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding: 

hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 
variabelegolflengtedetector (VWD). 

Voor de kwantificering van het totaal aan natrium 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869:2000), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). 
Voor de kwantificering van ascorbylmonofosfaat 

in voormengsels en voedermiddelen: 

hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 
uv-detectie op 254 nm (HPLC-UV). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Natriumascorbylfosfaat mag 
in de handel worden gebracht en 
als een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
vermeld. 

3. Voor de veiligheid: bij 
hantering moet een 
ademhalingsbescherming 
worden gebruikt. 
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3a312 „Natriumcalciu

mascorbylfosfa

at” of 

„vitamine C”.

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Natriumcalciumascorbylfosfaat. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Natriumcalciumascorbylfosfaat 

C6H6O9P · CaNa 

Natriumcalciumascorbylfosfaat, vaste vorm, 
geproduceerd door chemische synthese. 

Zuiverheidscriteria: min. 95 % met een 

minimumgehalte van 35 % ascorbinezuur. 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van de zuiverheid van 
natriumcalciumascorbylfosfaat en het 

ascorbinezuurequivalent in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding: 

hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 
variabelegolflengtedetector (VWD). 

Voor de kwantificering van het totaal aan calcium 

en het totaal aan natrium in het toevoegingsmiddel 
voor diervoeding: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869:2000), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). 

Voor de kwantificering van ascorbylmonofosfaat 

in voormengsels en voedermiddelen: 
hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 
uv-detectie op 254 nm (HPLC-UV). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Natriumcalciumascorbylfosfaa
t mag in de handel worden 
gebracht en als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
vermeld. 

3. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moet 
ademhalingsbescherming 
worden gebruikt. 

23/07/2025 /

2015/1061

3a314 Niacine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Niacine, niet minder dan 99 %

Karakterisering van de werkzame stof 

Chemische namen: niacine, nicotinezuur 
Chemische formule: C6H5NO2 
CAS-nummer: 59-67-6 
Einecs-nr. 200-441-0

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van niacine (nicotinezuur) in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: Titratie met 
natriumhydroxide; Europese farmacopee-methode 
(Ph. Eur. 6th Edition, monografie 0459);

Voor de bepaling van niacine (nicotinezuur) in 
voormengsels, diervoeders en water: ion-pair 
reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 
in combinatie met uv-detectie (RP-HPLC-UV)

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven. 

2. Niacine mag ook via het 
drinkwater worden toegediend. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 
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3a315 Niacinamide Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Niacinamide, niet minder dan 99 %

Karakterisering van de werkzame stof 

Chemische naam: niacinamide, nicotinamide 

Chemische formule: C6H6N2O 

CAS-nummer: 98-92-0 
Einecs-nummer: 202-7134

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van niacinamide (nicotinamide) 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: titratie 

met perchloorzuur; Europese farmacopee-methode 
(Ph. Eur. 6th Edition, monografie 0047);

Voor de bepaling van niacinamide (nicotinamide) 

in voormengsels, diervoeders en water: ion-pair 
reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 

in combinatie met uv-detectie (RP-HPLC-UV)

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel opslagcondities 
aangeven. 

2. Niacinamide mag ook via het 
drinkwater worden toegediend. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

25/07/2023 /

642/2013

3a316 Foliumzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van foliumzuur, vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Naam: foliumzuur 
Chemische formule: C19H19N7O6
CAS-nr. 59-30-3 Geproduceerd door chemische 
synthese 
Zuiverheid: niet minder dan 96 % foliumzuur, 
watervrije stof 
Zuiverheidscriteria: zoals vastgesteld in de 
Europese farmacopee (zesde editie) 01/2008/0067 

Analysemethode (1) 

- Voor de kwantificering van het gehalte aan 
foliumzuur in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in voormengsels: reverse phase 
togedrukvloeistofchromatografie in combinatie 
met uv-detectie (RP- HPLC-UV). 
- Voor de kwantificering van het totaalgehalte 
folaten (inclusief toegevoegd foliumzuur) in 
diervoeders en water: microbiologische test 
- op basis van door CEN-ringonderzoek 
gevalideerde methode EN 14131

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Als het preparaat een 

technologisch 

toevoegingsmiddel bevat of 
voedermiddelen waarvoor een 

maximumgehalte is bepaald of 

die aan andere beperkingen zijn 
onderworpen, verstrekt de 

fabrikant van het 

toevoegingsmiddel voor 

diervoeding deze gegevens aan 
de klanten. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de 

toevoegingsmiddelen en van het 

voormengsel worden de opslag-

en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Foliumzuur mag ook via het 
drinkwater worden toegediend. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 
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3a370 Taurine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Taurine 

Werkzame stof 
Taurine 

IUPAC-naam: 2-amino-ethaansulfonzuur 

C2H7NO3S 
CAS-nummer: 107-35-7 

Taurine, vaste vorm, geproduceerd door 

chemische synthese: minimaal 98 %. 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van taurine in 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 

ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) (Europese 

Farmacopee, methode voor de bepaling van 
aminozuren (Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 methode 1). 

Voor de bepaling van taurine in voormengsels en 

voedermiddelen: ionenwisselingschromatografie 
met nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie, gebaseerd op Verordening 

(EG) nr. 152/2009 van de Commissie (bijlage III, 

onder F), of reversed-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie (RP-HPLC) met 

fluorescentiedetectie (AOAC 999.12). 

Voor de bepaling van taurine in water: 
vloeistofchromatografie met uv- of 
fluorescentiedetectie (AOAC 997.05). 

/ Canidae, 

Felidae, 

Mustelidae en 

vleesetende 

vissen

/ / / 1. Taurine mag in de handel 
worden gebracht en als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
vermelden. 

3.Aanbevolen maximumgehalten 
in mg taurine/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %: 
  Felidae: 2 500 
  Vleesetende vissen: 25 000 
  Canidae en Mustelidae: 2 
000. 

4. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en handschoenen 
worden gedragen. 

5. Het toevoegingsmiddel mag in 
drinkwater worden gebruikt. 
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van dierlijke oorsprong

3a670a 25-

hydroxycholec

alciferol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Gestabiliseerde vorm van 25-

hydroxycholecalciferol

Karakterisering van de werkzame stof

25-hydroxycholecalciferol, C27H44O2.H2O 

CAS-nummer: 63283-36-3
Zuiverheidscriteria:

25-hydroxycholecalciferol > 94 %

andere gerelateerde sterolen < 1 %
elk erytrosine < 5 mg/kg

Analysemethode (1)

Bepaling van 25-hydroxycholecalciferol: 

hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 

massaspectrometer (HPLC-MS)

Bepaling van vitamine D3 in volledig diervoeder: 

reversed-phase-HPLC-methode met ultraviolet 

(UV)-detectie bij 265 nm [EN 12821:2000] 

/ Mestkippen / / 0,100 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
diervoeders in de vorm van een 
voormengsel.

2. Maximumgehalte van de 
combinatie van 25-
hydroxycholecalciferol met 
vitamine D3 (cholecalciferol) per 
kg volledig diervoeder:

-   0,125 mg (*) 
(overeenkomend met 5 000 IU 
vitamine D3) voor mestkippen 
en mestkalkoenen;

-   0,080 mg voor ander 
pluimvee;

-   0,050 mg voor varkens.
(*) 40 IU cholecalciferol 
(vitamine D 3) = 0,001 mg 
cholecalciferol (vitamine D 3). 

3. Gelijktijdig gebruik van 
vitamine D2 is niet toegestaan.

4. Het ethoxyquinegehalte moet 
op het etiket worden 
aangegeven.

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

16/10/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen / / 0,100 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 

diervoeders in de vorm van een 

voormengsel.

2. Maximumgehalte van de 

combinatie van 25-

hydroxycholecalciferol met 
vitamine D3 (cholecalciferol) per 

kg volledig diervoeder:

-   0,125 mg (*) 
(overeenkomend met 5 000 IU 

vitamine D3) voor mestkippen 

en mestkalkoenen;

-   0,080 mg voor ander 

pluimvee;

-   0,050 mg voor varkens.
(*) 40 IU cholecalciferol 

(vitamine D 3) = 0,001 mg 

cholecalciferol (vitamine D 3). 

3. Gelijktijdig gebruik van 

vitamine D2 is niet toegestaan.

4. Het ethoxyquinegehalte moet 

op het etiket worden 

aangegeven.

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

16/10/2019 /

12/04/2019 Pagina 804 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Ander 

pluimvee

/ / 0,080 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 

diervoeders in de vorm van een 

voormengsel.

2. Maximumgehalte van de 

combinatie van 25-

hydroxycholecalciferol met 
vitamine D3 (cholecalciferol) per 

kg volledig diervoeder:

-   0,125 mg (2) 
(overeenkomend met 5 000 IU 

vitamine D3) voor mestkippen 

en mestkalkoenen;

-   0,080 mg voor ander 

pluimvee;

-   0,050 mg voor varkens.

3. Gelijktijdig gebruik van 

vitamine D2 
is niet toegestaan.

4. Het ethoxyquinegehalte moet 

op het etiket worden 
aangegeven.

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

16/10/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Varkens / / 0,050 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 

diervoeders in de vorm van een 

voormengsel.

2. Maximumgehalte van de 

combinatie van 25-

hydroxycholecalciferol met 
vitamine D3 (cholecalciferol) per 

kg volledig diervoeder:

-   0,125 mg (2) 
(overeenkomend met 5 000 IU 

vitamine D3) voor mestkippen 

en mestkalkoenen;

-   0,080 mg voor ander 

pluimvee;

-   0,050 mg voor varkens.

3. Gelijktijdig gebruik van 

vitamine D2 is niet toegestaan.

4. Het ethoxyquinegehalte moet 

op het etiket worden 

aangegeven.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

16/10/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a671 „Cholecalcifer

ol” of 

„vitamine D3”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Cholecalciferol. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Cholecalciferol 

C27H44O 

CAS-nummer: 67-97-0 
Cholecalciferol in vaste vorm en in harsvorm, 

geproduceerd door chemische synthese.

(40 IE cholecalciferol = 0,001 mg cholecalciferol.)
Zuiverheidscriteria: 

Min. 80 % (cholecalciferol en precholecalciferol) 

en max. 7 % tachysterol. 

Analysemethode(2) 

  Voor de bepaling van vitamine D3 in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met uv-detectie (HPLC-UV, 254 nm)   Europese 

farmacopee-methode 01/2008:0574,0575,0598. 
  Voor de bepaling van vitamine D3 in 

voormengsels: hogedrukvloeistofchromatografie 

in combinatie met uv-detectie op 265 nm (HPLC-

UV)   VDLUFA 1997, Methodenbuch, Methode 
13.8.1. 

  Voor de bepaling van vitamine D3 in 

diervoeders: 
     hogedrukvloeistofchromatografie in 
combinatie met uv-detectie op 265 nm (HPLC-
UV)   VDLUFA 1997, Methodenbuch, Methode 

13.8.1, of 

     hogedrukvloeistofchromatografie met 
omgekeerde fase in combinatie met uv- detectie 

op 265 nm (RP- HPLC-UV), EN 12821. 

  Voor de bepaling van vitamine D3 in water: 

hogedrukvloeistofchromatografie met omgekeerde 
fase in combinatie met uv-detectie op 265 nm 

(RP- HPLC-UV), EN 12821. 

/ Varkens / / 2 000 IE 

0,05 mg

1.Vitamine D3 mag als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in het 
diervoeder worden verwerkt. 

3.In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
worden aangegeven. 

4.Maximumgehalte van de 
combinatie van 25-
hydroxycholecalciferol met 
cholecalciferol per kg volledig 
diervoeder: 

   0,125 mg(1) 
(overeenkomend met 5 000 IE 
vitamine D3) voor mestkippen 
en mestkalkoenen; 

    0,080 mg voor ander 
pluimvee; 

    0,050 mg voor varkens. 

5.Gelijktijdig gebruik van 
vitamine D2 is niet toegestaan. 

6.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om de 
zeer schadelijke effecten van 
inademing van vitamine D3 
tegen te gaan. Indien die risico's 
die zijn verbonden aan deze zeer 
schadelijke effecten niet kunnen 
worden uitgebannen of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 

11/09/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming.

7.Het gebruik in drinkwater is 

verboden.

Melkvervanger

s voor biggen

/ / 10 000 IE 

0,25 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Runderen / / 4 000 IE 

0,1 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Melkvervanger

s voor kalveren

/ / 10 000 IE 

0,25 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Schapen / / 4 000 IE 

0,1 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Mestkippen / / 5 000 IE 

0,125 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Kalkoenen / / 5 000 IE 

0,125 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Ander 

pluimvee

/ / 3 200 IE 

0,080 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Paardachtigen / / 4 000 IE 

0,1 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Vissoorten / / 3 000 IE 

0,075 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

Andere soorten / / 2 000 IE 

0,05 mg

zie 'Varkens' 11/09/2027 /

2017/1492
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a672a „Retinylacetaat

” of „vitamin 

A”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Retinylacetaat 

Trifenylfosfineoxide (TPPO)   100 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
Retinylacetaat 
C22H32O2 

CAS-nr.: 127-47-9 

Retinylacetaat, vaste vorm, geproduceerd door 

chemische synthese 
Zuiverheidscriteria: min. 95 % (min. 2,76 MIE/g) 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van vitamine A in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

dunnelaagchromatografie en uv-detectie (TLC-
UV) (Ph. Eur. 6th edition, monografie 0217) 

Voor de bepaling van vitamine A in voormengsels 

en voedermiddelen: reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie (RP-HPLC) met 
uv- of fluorescentiedetectie   Verordening (EG) 

nr. 152/2009 van de Commissie(2) 

/ Speenvarkens 

en gespeende 

biggen

/ / 16 000 IE 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
via een voormengsel in het 
diervoeder verwerkt. 

2. Retinylacetaat mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Voor de inhoud dient, zoals 
vermeld op het etiket, de 
volgende equivalentie te worden 
gebruikt: 1 IE = 0,344 μg 
retinylacetaat. 

4.Het mengsel van 
retinylacetaat, retinylpalmitaat of 
retinylpropionaat mag het 
maximumgehalte voor de 
desbetreffende soorten en 
categorieën niet overschrijden. 

5. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
vermelden. 

6.Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

26/05/2025 /

Mestvarkens / / 6 500 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Zeugen / / 12 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Andere 

varkens

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

≤ 14 dagen / 20 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

> 14 dagen / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kalkoenen ≤ 28 dagen / 20 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kalkoenen > 28 dagen / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Ander 

pluimvee

/ / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Melkkoeien en 

fokkoeien

/ / 9 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfokkalveren vier maanden / 16 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Andere 

kalveren en 

koeien

/ / 25 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfoklammere

n en -

geitenlammere

n

≤ twee 

maanden

/ 16 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfoklammere

n en -

geitenlammere

n

> twee 

maanden

/ / Zie "Speenvarkens en gespeende 

biggen"
26/05/2025 /

Mestrunderen, 

-schapen en -

geiten

/ / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Overige 

runderen, 

schapen en 

geiten

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Zoogdieren / / Alleen in 

kunstmelk:     

25 000 IE

Zie "Speenvarkens en gespeende 

biggen"
26/05/2025 /

Andere 

diersoorten

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /
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12/04/2019 Pagina 810 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a672b „Retinylpalmit

aat” of 

„vitamine A”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Retinylpalmitaat 

Trifenylfosfineoxide (TPPO)   100 mg/kg 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 
Retinylpalmitaat 

C36H60O2 

CAS-nr.: 79-81-2 

Retinylpalmitaat, vaste en vloeibare vorm, 
geproduceerd door chemische synthese: min. 90 

% of 1,64 MIE/g 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van vitamine A in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
dunnelaagchromatografie en uv-detectie (TLC-

UV) (Ph. Eur. 6th edition, monografie 0217) 

Voor de bepaling van vitamine A in voormengsels 

en voedermiddelen: reversed-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie (RP-HPLC) met 

uv- of fluorescentiedetectie   Verordening (EG) 

nr. 152/2009 

/ Speenvarkens 

en gespeende 

biggen

/ / 16 000 IE 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
via een voormengsel in het 
diervoeder verwerkt. 

2. Retinylacetaat mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Voor de inhoud dient, zoals 
vermeld op het etiket, de 
volgende equivalentie te worden 
gebruikt: 1 IE = 0,344 μg 
retinylacetaat. 

4.Het mengsel van 
retinylacetaat, retinylpalmitaat of 
retinylpropionaat mag het 
maximumgehalte voor de 
desbetreffende soorten en 
categorieën niet overschrijden. 

5. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
vermelden. 

6.Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

26/05/2025 /

Mestvarkens / / 6 500 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Zeugen / / 12 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Andere 

varkens

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

≤ 14 dagen / 20 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

> 14 dagen / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kalkoenen ≤ 28 dagen / 20 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kalkoenen > 28 dagen / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Ander 

pluimvee

/ / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Melkkoeien en 

fokkoeien

/ / 9 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfokkalveren vier maanden / 16 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Andere 

kalveren en 

koeien

/ / 25 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfoklammere

n en -

geitenlammere

n

≤ twee 

maanden

/ 16 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfoklammere

n en -

geitenlammere

n

> twee 

maanden

/ / Zie "Speenvarkens en gespeende 

biggen"
26/05/2025 /

Mestrunderen, 

-schapen en -

geiten

/ / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Overige 

runderen, 

schapen en 

geiten

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Zoogdieren / / Alleen in 

kunstmelk:     

25 000 IE

Zie "Speenvarkens en gespeende 

biggen"
26/05/2025 /

Andere 

diersoorten

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a672c „Retinylpropio

naat” of 

„vitamine A”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Retinylpropionaat 

Trifenylfosfineoxide (TPPO)   100 mg/kg 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 
Retinylpropionaat 

C23H34O2 

CAS-nr.: 7069-42-3 

Retinylpropionaat, vloeibare vorm, geproduceerd 
door chemische synthese: min. 95 % of 2,64 

MIE/g 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van vitamine A in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
dunnelaagchromatografie en uv-detectie (TLC-

UV) (Ph. Eur. 6th edition, monografie 0217) 

Voor de bepaling van vitamine A in voormengsels 

en voedermiddelen: reversed-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie (RP-HPLC) met 

uv- of fluorescentiedetectie   Verordening (EG) 

nr. 152/2009 

/ Speenvarkens 

en gespeende 

biggen

/ / 16 000 IE 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
via een voormengsel in het 
diervoeder verwerkt. 

2. Retinylacetaat mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Voor de inhoud dient, zoals 
vermeld op het etiket, de 
volgende equivalentie te worden 
gebruikt: 1 IE = 0,344 μg 
retinylacetaat. 

4.Het mengsel van 
retinylacetaat, retinylpalmitaat of 
retinylpropionaat mag het 
maximumgehalte voor de 
desbetreffende soorten en 
categorieën niet overschrijden. 

5. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
vermelden. 

6.Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

26/05/2025 /

Mestvarkens / / 6 500 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Zeugen / / 12 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Andere 

varkens

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

≤ 14 dagen / 20 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

> 14 dagen / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kalkoenen ≤ 28 dagen / 20 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Kalkoenen > 28 dagen / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Ander 

pluimvee

/ / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Melkkoeien en 

fokkoeien

/ / 9 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfokkalveren vier maanden / 16 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Andere 

kalveren en 

koeien

/ / 25 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfoklammere

n en -

geitenlammere

n

≤ twee 

maanden

/ 16 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Opfoklammere

n en -

geitenlammere

n

> twee 

maanden

/ / Zie "Speenvarkens en gespeende 

biggen"
26/05/2025 /

Mestrunderen, 

-schapen en -

geiten

/ / 10 000 IE Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Overige 

runderen, 

schapen en 

geiten

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /

Zoogdieren / / Alleen in 

kunstmelk:     

25 000 IE

Zie "Speenvarkens en gespeende 

biggen"
26/05/2025 /

Andere 

diersoorten

/ / / Zie "Speenvarkens en gespeende 
biggen"

26/05/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a700 „Vitamine E” 

of „all-rac-alfa-

tocoferylacetaa

t”

Werkzame stof

all-rac-alfa-tocoferylacetaat: C31H52O3 

CAS-nr.: 7695-91-2
Zuiverheidscriteria: 

all-rac-alfa-tocoferylacetaat > 93 % 

Analysemethoden

1. Voor de bepaling van vitamine E (in olievorm) 

in toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 

Europese farmacopee EP-0439. 
2. Voor de bepaling van vitamine E (in 

poedervorm) in toevoegingsmiddelen voor 

diervoeding: Europese farmacopee EP-0691.
3. Voor de bepaling van het gehalte aan toegelaten 

vitamine E in diervoeding: Verordening (EG) nr. 

152/2009 van de Commissie (1) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Als vitamine E op het etiket 
wordt vermeld, worden de 
volgende equivalenties voor de 
meeteenheden voor de gehaltes 
gebruikt: 
- 1 mg all-rac-alfa-
tocoferylacetaat = 1 IU 
- 1 mg RRR-alfa-tocoferol = 
1,49 IU 
- 1 mg RRR-alfa-
tocoferylacetaat = 1,36 IU 

2. Vitamine E mag ook via het 
drinkwater worden toegediend. 

3. Vitamine E mag als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt.

04/02/2021 /

26/2011

3a700 „Vitamine E” 

of „RRR-alfa-

tocoferylacetaa

t”

Werkzame stof

RRR-alfa-tocoferylacetaat: C31H52O3 
CAS-nr.: 58-95-7
Zuiverheidscriteria: 
RRR-alfa-tocoferylacetaat > 40 % 

Analysemethoden

1. Voor de bepaling van vitamine E (in olievorm) 
in toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 
Europese farmacopee EP-1257. 
2. Voor de bepaling van vitamine E (in 
poedervorm) in toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding: Europese farmacopee EP-1801.
3. Voor de bepaling van het gehalte aan toegelaten 
vitamine E in diervoeding: Verordening (EG) nr. 
152/2009 van de Commissie.

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Als vitamine E op het etiket 
wordt vermeld, worden de 
volgende equivalenties voor de 
meeteenheden voor de gehaltes 
gebruikt: 
- 1 mg all-rac-alfa-
tocoferylacetaat = 1 IU 
- 1 mg RRR-alfa-tocoferol = 
1,49 IU 
- 1 mg RRR-alfa-
tocoferylacetaat = 1,36 IU 

2. Vitamine E mag ook via het 
drinkwater worden toegediend 

3. Vitamine E mag als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt.

04/02/2021 /

26/2011
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a700 „Vitamine E” 

of „RRR-alfa-

tocoferol”

Werkzame stof

RRR-alfa-tocoferol: C29H50O2 

CAS-nr.: 59-02-9 
Zuiverheidscriteria:

RRR-alfa-tocoferol > 67 %

Analysemethoden

1. Voor de bepaling van vitamine E (in olievorm) 

in toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 

Europese farmacopee EP-1256. 
2. Voor de bepaling van vitamine E (in 

poedervorm) in toevoegingsmiddelen voor 

diervoeding: Europese farmacopee EP- 1801. 
3. Voor de bepaling van het gehalte aan toegelaten 

vitamine E in diervoeding: Verordening (EG) nr. 

152/2009 van de Commissie. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Als vitamine E op het etiket 
wordt vermeld, worden de 
volgende equivalenties voor de 
meeteenheden voor de gehaltes 
gebruikt: 
- 1 mg all-rac-alfa-
tocoferylacetaat = 1 IU 
- 1 mg RRR-alfa-tocoferol = 
1,49 IU 
- 1 mg RRR-alfa-
tocoferylacetaat = 1,36 IU 

2. Vitamine E mag ook via het 
drinkwater worden toegediend. 

3. Vitamine E mag als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt.

04/02/2021 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a710 „Menadion- 

natriumwaterst

ofsulfiet” of 

„Vitamine K3”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Menadion-natriumwaterstofsulfiet 

Chroom   45 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
Menadion-natriumwaterstofsulfiet 
C11H9NaO5S·3H2O 

CAS-nr.: 6147-37-1 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 96 % menadion-
natriumwaterstofsulfietcomplex, wat overeenkomt 

met min. 50 % menadion. 

Analysemethode (1) 

 Voor de bepaling van menadion-

natriumwaterstofsulfiet in het toevoegingsmiddel 
voor diervoeding: een spectrofotometrische 

methode met zichtbaarlichtdetectie op 635 nm 

(VDLUFA   Bd. III, 13.7.1). 

 Voor de bepaling van menadion-
natriumwaterstofsulfiet in voormengsels en 

diervoeders: normale-fase-

hogeprestatievloeistofchromatograaf gekoppeld 
aan uv-detectie   decreet van 29.4.2010, 

Italiaans Staatsblad nr. 120 van 25.5.2010. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeding 
worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3.Indien de hoeveelheid van het 
toevoegingsmiddel is 
aangegeven op het etiket, moet 
de volgende equivalentie worden 
gebruikt: 1 mg vitamine K3 = 1 
mg menadion = 2 mg menadion-
natriumwaterstofsulfiet. 

4. Er moeten passende 
maatregelen worden genomen 
om de uitstoot van chroom in de 
lucht te vermijden en 
blootstelling door inademing of 
via de huid te voorkomen. Als 
dergelijke maatregelen technisch 
niet haalbaar of ontoereikend 
zijn, moeten beschermende 
maatregelen worden genomen 
overeenkomstig de nationale 
regelgeving ter uitvoering van de 
wetgeving van de Unie inzake 
veiligheid en gezondheid op het 
werk, waaronder de Richtlijnen 
89/391/EEG(2), 89/656/EEG(3), 
92/85/EEG(4) en 98/24/EG(5) 
van de Raad en Richtlijn 
2004/37/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(6). 

5. Bij de hantering moeten 
geschikte 
veiligheidshandschoenen, 
ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG van de 
Raad(7) worden gedragen. 

31/12/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a711 „Menadion-

nicotinamidew

aterstofsulfiet” 

of „Vitamine 

K3”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Menadion-nicotinamidewaterstofsulfiet 

Chroom   142 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
Menadion-nicotinamidewaterstofsulfiet 
C11H9O5S·C6H7N2O 

CAS-nr.: 73581-79-0 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheid: min. 96 % menadion-
nicotinamidewaterstofsulfietcomplex, wat 

overeenkomt met min. 43,9 % menadion en min. 

31,2 % nicotinamide. 

Analysemethode (1) 

 Voor de bepaling van menadion-
nicotinamidewaterstofsulfiet in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: een 

spectrofotometrische methode met 

zichtbaarlichtdetectie op 635 nm (VDLUFA   
Bd. III, 13.7.1). 

 Voor de bepaling van menadion-

nicotinamidewaterstofsulfiet in voormengsels en 
diervoeders: normale- fase-

hogeprestatievloeistofchromatograaf   decreet 

van 29.4.2010, Italiaans Staatsblad nr. 120 van 

25.5.2010. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeding 
worden verwerkt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3.Indien de hoeveelheid van het 
toevoegingsmiddel is 
aangegeven op het etiket, moet 
de volgende equivalentie worden 
gebruikt: 1 mg vitamine K3 = 1 
mg menadion = 2,27 mg 
menadion-
nicotinamidewaterstofsulfiet. 

4. Er moeten passende 
maatregelen worden genomen 
om de uitstoot van chroom in de 
lucht te vermijden en 
blootstelling door inademing of 
via de huid te voorkomen. Als 
dergelijke maatregelen technisch 
niet haalbaar of ontoereikend 
zijn, moeten beschermende 
maatregelen worden genomen 
overeenkomstig de nationale 
regelgeving ter uitvoering van de 
wetgeving van de Unie inzake 
veiligheid en gezondheid op het 
werk, waaronder de Richtlijnen 
89/391/EEG, 89/656/EEG, 
92/85/EEG, 98/24/EG en 
2004/37/EG. 

5.Bij de hantering moeten 
geschikte 
veiligheidshandschoenen, 
ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG worden 
gedragen. 

31/12/2025 /

2015/2307

12/04/2019 Pagina 818 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a820 „Thiamine 

hydrochloride”

 of „Vitamine 

B1”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Thiaminehydrochloride 

Karakterisering van de werkzame stof 
Thiaminehydrochloride 

C12H17ClN4OS HCl 

CAS-nr. 67-03-8 
Thiaminehydrochloride, vaste vorm, geproduceerd 

door chemische synthese 

Zuiverheidscriteria: min. 98,5 % van de watervrije 
stof 

Analysemethoden (1): 
Voor de karakterisering van 

thiaminehydrochloride in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding: 

 hogedrukvloeistofchromatografie met uv-
detectie (HPLC-UV)   farmacopee 32 van de VS 

(monografie over thiaminehydrochloride) 

Voor de kwantificering van 
thiaminehydrochloride in voormengsels: £

 hogedrukvloeistofchromatografie met 

ionenwisseling in combinatie met uv-detectie 

(HPLC-UV)   VDLUFA Vol. III, 13.9.1 of 
 reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met fluorescentiedetectie (HPLC-FL)   decreet 
van 20.2.2006, Italiaans staatsblad nr. 50 van 
1.3.2006 
Voor de kwantificering van 

thiaminehydrochloride in diervoeding: 

 reversed-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met fluorescentiedetectie (HPLC-FL)   decreet 

van 20.2.2006, Italiaans staatsblad nr. 50 van 

1.3.2006 
Voor de kwantificering van 

thiaminehydrochloride in water: 

 reversed-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met 

nakolomsderivatisering en fluorescentiedetectie 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
aangeven. 

2.Thiaminehydrochloride mag 
ook via het drinkwa- ter worden 
toegediend. 

3. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

02/07/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a821 „Thiaminemon

onitraat” of 

„Vitamine B1”

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Thiaminemononitraat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Thiaminemononitraat 

C12 H17 N4OS NO3 

CAS-nummer: 532-43-4 
Thiaminemononitraat, vaste vorm, geproduceerd 

door chemische synthese

Zuiverheidscriteria: min. 98 % op watervrije basis 

Analysemethoden (1): 
Voor de karakterisering van thiaminemononitraat 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 hogedrukvloeistofchromatografie met uv-

detectie (HPLC-UV)   farmacopee 32 van de VS 

(monografie over thiaminemononitraat) 
Voor de kwantificering van thiaminemononitraat 

in voormengsels: 

 hogedrukvloeistofchromatografie met 
ionenwisseling en uv-detectie (HPLC-UV)   

VDLUFA Vol. III, 13.9.1 of 

 reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 
met fluorescentiedetectie (HPLC-FL)   decreet 

van 20.2.2006, Italiaans staatsblad nr. 50 van 

1.3.2006 
Voor de kwantificering van thiaminemononitraat 
in diervoeding: 
 reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met fluorescentiedetectie (HPLC-FL)   decreet 
van 20.2.2006, Italiaans staatsblad nr. 50 van 

1.3.2006 

Voor de kwantificering van thiaminemononitraat 

in water: 
 reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met 

postkolomderivatisering en fluorescentiedetectie 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Thiaminemononitraat mag in 
de handel worden gebracht en 
als een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
aangeven. 

3.Thiaminemononitraat mag ook 
via het drinkwa- ter worden 
toegediend. 

4. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3a831 Vitamine B 6/ 

pyridoxinehydr

ochloride

Werkzame stof 

pyridoxinehydrochloride C 8H 11NO 3.HCl 

Zuiverheidscriteria: minimaal 98,5 % 

Analysemethoden (1)

1. Voor de bepaling van vitamine B 6 in 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding: Europese 
farmacopee, monografie 0245   7e editie.

2. Voor de bepaling van vitamine B 6 in 

voormengsels: Reversed-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 

met uv-detectie (RP-HPLC- UV) (2). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets en in 
water vermelden.

2. Vitamine B6 / pyridoxine-
hydrochloride mag ook via het 
drinkwater worden toegediend. 

3. Voor de veiligheid van de 
gebruiker:
bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

15/06/2021 /

515/2011

3a841 Calcium-D- 

pantothenaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Calcium-D-pantothenaat 

Karakterisering van de werkzame stof 
Calcium-D-pantothenaat 
Ca[C9H16NO5]2 
CAS-nr.: 137-08-6 
Calcium-D-pantothenaat, vaste vorm, 
geproduceerd door chemische synthese. 
Zuiverheidscriteria: 
1. Min. 98 % (op droge basis) 
2. Max. 0,5 % 3-aminopropionzuur. 

Analysemethode (1) 
  Voor het bepalen van calcium-D- pantothenaat 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeders: 
potentiometrische titratie met perchloorzuur en 
identificatie met behulp van specifieke optische 
draaiing (monografie 0470 van de Europese 
Farmacopee) 
  Voor de bepaling van calcium-D- pantothenaat 
in voormengsels en diervoeders: reverse-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 
een single quadrupool-massaselectieve detector 
(RP-HPLC-MS) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1.Mag ook via het drinkwater 
worden toegediend. 

2.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven 

3. Om veiligheidsredenen 
moeten bij hantering 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 
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3a842 D-panthenol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
d-panthenol 

Karakterisering van de werkzame stof 
D-panthenol 

C9H19NO4 

CAS-nr.: 81-13-0 
D-panthenol, vloeibare vorm, geproduceerd door 

chemische synthese 

Zuiverheidscriteria: 
1. Min. 98 % op watervrije basis (water <1 %) 

2. Max. 0,5 % 3-aminopropanol 

Analysemethode (1) 

  Voor de bepaling van d-panthenol in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeders: titratie met 

perchloorzuur en kaliumwaterstofftalaat en 
identificatie met behulp van specifieke optische 

draaiing en infraroodspectroscopie (monografie 

0761 van de Europese Farmacopee). 
  Voor de bepaling van d-panthenol in water: 

reverse-phase hogedrukvloeistofchromatografie in 

combinatie met uv-detectie (RP-HPLC). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Mag alleen via het drinkwater 
worden toegediend. 

2.In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel de 
opslagvoorwaarden aangeven. 

3. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

09/07/2024 /

669/2014

3a880 Biotine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Biotine 

Werkzame stof 
D-(+)-biotine 
C10H16N2O3S 
  CAS-nr.: 58-85-5 
  Biotine, vaste vorm, geproduceerd door 
chemische synthese 
  Zuiverheidscriteria: minimaal 97 % 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van D-(+)-biotine in 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding: een 
potentiometrische titratietest en een optische 
rotatie- identificatie (Europese Farmacopee 6.0, 
methode 01/2008:1073). 
Voor de bepaling van D-(+)-biotine in 
voormengsels en voedermiddelen: reversed-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie 
met massaspectrometrie (RP-HPLC-MS/MS). 
Voor de bepaling van D-(+)-biotine in water: 
microbiologische test (Farmacopee van de 
Verenigde Staten 21, 3e supplement, methode 
(88) 1986). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Biotine mag in de handel 
worden gebracht en als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de 
toevoegingsmiddelen en van het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

3. Voor de veiligheid: dragen 
van ademhalingsbescherming bij 
de hantering. 

4. Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt in drinkwater. 
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3a890 Cholinechlorid

e

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van cholinechloride, vaste en vloeibare 

vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Naam: cholinechloride Chemische 

formule: C5H14ClNO 
CAS-nr.: 67-48-1 

Geproduceerd door chemische synthese 

Zuiverheidscriteria: min. 99 % watervrije stof 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van cholinechloride in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeder, 

voormengsels, diervoeders en water: 

ionenchromatografie met geleidbaarheidsdetectie 

(IC-CD) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Als het preparaat een 
technologisch 
toevoegingsmiddel bevat of 
voedermiddelen waarvoor een 
maximumgehalte is bepaald of 
die aan andere beperkingen zijn 
onderworpen, verstrekt de 
fabrikant van het 
toevoegingsmiddel voor 
diervoeder deze gegevens aan de 
klanten. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de 
toevoegingsmiddelen en van het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangeven. 

3. Cholinechloride mag ook via 
het drinkwater worden 
toegediend. 

4. De etikettering van 
cholinechloride bevattende 
diervoeders voor pluimvee en 
varkens moet in de aanwijzingen 
voor het gebruik aangeven: 
 Gelijktijdige toediening met 
drinkwater waaraan 
cholinechloride is toegevoegd, 
moet worden vermeden . 

5. Het geniet aanbeveling om 
voor volledige diervoeders voor 
pluimvee en varkens het niveau 
van 1 000 mg aanvullende 
cholinechlorine/kg niet te 
overschrijden. 

6. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 
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3a900 Inositol Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Inositol 

Karakterisering van de werkzame stof 
Inositol 

Chemische formule: C6H12O6 

CAS-nr.: 87-89-8 
Inositol, vaste vorm, geproduceerd door 

chemische synthese. 

Zuiverheidscriteria: ten minste 97 %. 

Analysemethoden (1) 

Voor de identificatie van inositol in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

vloeistofchromatografie en 

infraroodabsorptiespectrofotometrie (Ph. Eur. 

01/2008:1805). 
Voor de kwantificering van inositol in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding, 

voormengsels en diervoeding: analyse van de 
microbiologische activiteit. 

/ Vis en 

schaaldieren

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

12/12/2024 /

1249/2014

3a910 L-carnitine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-carnitine 

Werkzame stof 
L-carnitine C7H15NO3 
CAS-nr.: 541-15-1 
L-carnitine, vaste vorm, geproduceerd door 
chemische synthese: minimaal 97 %. 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van L-carnitine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: titratie met 
perchloorzuur (Ph. Eur. 6th edition, monografie 
1339). 
Voor de bepaling van L-carnitine in 
voormengsels: ionchromatografiemethode met 
geleidbaarheidsdetectie (IC-ECD) of 
spectrofotometrische methode na enzymatische 
reactie met carnitineacetyl-transferase. 
Voor de bepaling van L-carnitine in diervoeders: 
reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 
(RP-HPLC) met fluorimetrische detectie of 
spectrofotometrische methode na enzymatische 
reactie met carnitineacetyl- transferase. 
Voor de bepaling van L-carnitine in water: 
potentiometrische titratiemethode of 
spectrofotometrische methode na enzymatische 
reactie met carnitineacetyl- transferase. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. L-carnitine mag in de handel 

worden gebracht en als 
toevoegingsmiddel bestaande uit 

een preparaat worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 

gebruik van de 

toevoegingsmiddelen en van het 

voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 

aangegeven. 

3. Voor de veiligheid: bij 

hantering moeten 

ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 

worden gedragen. 

4.Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt in drinkwater. 
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3a911 L-carnitine-L-

tartraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-carnitine-L-tartraat 

Werkzame stof 
L-carnitine-L-tartraat 

C18H36N2O12 

CAS-nr.: 36687-82-8 
L-carnitine-L-tartraat, vaste vorm, geproduceerd 

door chemische synthese: minimaal 97 %. 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van L-carnitine-L-tartraat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
potentiometrische terugtitratie. 

Voor de bepaling van L-carnitine-L-tartraat 

(uitgedukt als L-carnitine) in voormengsels: 

ionchromatografiemethode met 
geleidbaarheidsdetectie (IC-ECD) of 

spectrofotometrische methode na enzymatische 

reactie met carnitineacetyl-transferase. 
Voor de bepaling van L-carnitine-L-tartraat 

(uitgedukt als L-carnitine) in diervoeders: 

Reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 

(RP-HPLC) met fluorimetrische detectie of 
spectrofotometrische methode na enzymatische 

reactie met carnitineacetyl-transferase. 

Voor de bepaling van L-carnitine-L-tartraat 
(uitgedukt als L-carnitine) in water: 
potentiometrische titratiemethode of 
spectrofotometrische methode na enzymatische 

reactie met carnitineacetyl-transferase. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de 
toevoegingsmiddelen en van het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

3.Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt in drinkwater. 
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3a920 Watervrije 

betaïne

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Watervrije betaïne 

Karakterisering van de werkzame stof 
Betaïne C5H11NO2 

CAS-nummer: 107-43-7 

Watervrije betaïne, geproduceerd door chemische 
synthese of door extractie uit de bijproducten 

suikerbietmelasse of -vinasse van de 

suikerproductie. 
Zuiverheidscriteria: watervrije betaïne (vaste 

vorm) min. 97 % (van de watervrije stof). 

Watervrije betaïne in vloeibare vorm min. 47 %. 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van watervrije betaïne in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeder, 
voormengsels, diervoeders en water: 

hogedrukvloeistofchromatografiemethode met 

brekingsindexdetector (HPLC-RI). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Watervrije betaïne mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
vermeld. 

3.Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt in drinkwater. 

4.Er wordt aanbevolen de 
volgende toevoegingsgehalten 
niet te overschrijden: 2 000 mg 
betaïne/kg volledig diervoeder 
(met een vochtgehalte van 12 %) 
of 1 000 mg betaïne/l drinkwater 
voor pluimvee, 700 mg betaïne/l 
drinkwater voor varkens en 250 
mg betaïne/l drinkwater voor 
opfokkalveren. 

5. Als betaïne zowel aan het 
voeder als aan het drinkwater 
wordt toegevoegd, moet erop 
worden gelet dat de totale 
aanbevolen gehalten niet worden 
overschreden, rekening houdend 
met de in het voeder aanwezige 
gehalten. 

6. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 
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3a921 Uit genetisch 

gemodificeerde

 suikerbiet 

geproduceerde 

watervrije 

betaïne

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Watervrije betaïne 

Karakterisering van de werkzame stof 
Betaïne C5H11NO2 

CAS-nummer: 107-43-7 

Watervrije betaïne, vaste vorm, geproduceerd door 
extractie uit genetisch gemodificeerde suikerbiet 

KM-ØØØH71-4. 

Zuiverheidscriteria: min. 97 % (van de watervrije 
stof). 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van watervrije betaïne in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeder, 
voormengsels, diervoeders en water: 

hogedrukvloeistofchromatografiemethode met 
brekingsindexdetector (HPLC-RI). 

Trouw 

Nutrition 

International 

BV

Alle 

diersoorten

/ / / 1. Watervrije betaïne mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
vermeld. 

3.Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt in drinkwater. 

4.Er wordt aanbevolen de 
volgende toevoegingsgehalten 
niet te overschrijden: 2 000 mg 
betaïne/kg volledig diervoeder 
(met een vochtgehalte van 12 %) 
of 1 000 mg betaïne/l drinkwater 
voor pluimvee, 700 mg betaïne/l 
drinkwater voor varkens en 250 
mg betaïne/l drinkwater voor 
opfokkalveren. 

5. Als betaïne zowel aan het 
voeder als aan het drinkwater 
wordt toegevoegd, moet erop 
worden gelet dat de totale 
aanbevolen gehalten niet worden 
overschreden, rekening houdend 
met de in het voeder aanwezige 
gehalten. 

6. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 
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3a921i Uit genetisch 

gemodificeerde

 suikerbiet 

geproduceerde 

watervrije 

betaïne

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Watervrije betaïne 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Betaïne (C5H11NO2) 

CAS-nummer: 107-43-7 

Watervrije betaïne, vaste kristalvorm, 
geproduceerd door extractie uit genetisch 

gemodificeerde suikerbiet KM-ØØØH71-4. 

Zuiverheidscriteria: min. 97 % (van de watervrije 
stof). 

Analysemethode(1) 
Voor de bepaling van watervrije betaïne 

(uitgedrukt als totale betaïne) in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeder, in 

voormengsels en in diervoeders: 
hogedrukvloeistofchromatografiemethode met 

brekingsindexdetector (HPLC-RI). 

AB Vista 

Iberia S.L.
Voedselproduc

erende dieren 

met 

uitzondering 

van konijnen

/ / / 1. Watervrije betaïne mag als 
een uit een preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel wordt het volgende 
vermeld:  Er wordt aanbevolen 
het niveau van 2 000 mg 
betaïne/kg volledig diervoeder 
(met een vochtgehalte van 12 %) 
niet te overschrijden . 

4. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij inhalering, 
contact met de huid of contact 
met de ogen om te gaan. Indien 
die risico's met deze procedures 
en maatregelen niet kunnen 
worden uitgebannen of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
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van dierlijke oorsprong

3a925 Betaïnehydroc

hloride

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Betaïnehydrochloride 

Karakterisering van de werkzame stof 
Betaïnehydrochloride 

Chemische formule: C5H11NO2·HCl 

CAS-nummer: 590-46-5 
Betaïnehydrochloride, vaste vorm, geproduceerd 

door chemische synthese.

Zuiverheidscriteria: min. 98 % (van de watervrije 
stof). 

Analysemethode (1) 
 Voor de bepaling van betaïnehydrochloride in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

1. titratie met perchloorzuur (monografie over 

betaïnehydrochloride van farmacopee 31 van de 
VS), of 

2.hogedrukvloeistofchromatografiemethode met 

brekingsindexdetector (HPLC- RI). 
 Voor de bepaling van betaïnehydrochloride in 

voormengsels, diervoeders en water: 

hogedrukvloeistofchromatografiemethode met 

brekingsindexdetector (HPLC-RI). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Betaïnehydrochloride mag in 
de handel worden gebracht en 
als een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en van de 
voormengsels worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
vermeld. 

3.Het toevoegingsmiddel mag 
worden gebruikt in drinkwater. 

4.Er wordt aanbevolen de 
volgende toevoegingsgehalten 
niet te overschrijden: 2 000 mg 
betaïne/kg volledig diervoeder 
(met een vochtgehalte van 12 %) 
of 1 000 mg betaïne/l drinkwater 
voor pluimvee, 700 mg betaïne/l 
drinkwater voor varkens en 250 
mg betaïne/l drinkwater voor 
opfokkalveren. 

5. Als betaïne zowel aan het 
voeder als aan het drinkwater 
wordt toegevoegd, moet erop 
worden gelet dat de totale 
aanbevolen gehalten niet worden 
overschreden, rekening houdend 
met de in het voeder aanwezige 
gehalten. 

6. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 670 Vitamine D: 

Vitamine D2

// Varkens / / 2 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D3 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Biggen / / 10 000 1. Alleen in kunstmelk

2. Gelijktijdige toediening van 
vitamine D3 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :
Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Runderen / / 4 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D3 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Schapen / / 4 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D3 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Kalveren / / 10 000 1. Alleen in kunstmelk

2. Gelijktijdige toediening van 
vitamine D3 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Paardachtigen / / 4 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D3 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 

19/07/2018

Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Andere 

diersoorten of -

categorieën,

met 

uitzondering 

van

pluimvee en 

vissen

/ / 2 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D3 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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nummer van het 
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middel
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Naam van de 

vergunning-
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 671 Vitamine D3 // Varkens / / 2 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Biggen / / 10 000 1. Alleen in kunstmelk

2. Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :
Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Runderen / / 4 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Schapen / / 4 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kalveren / / 10 000 1. Alleen in kunstmelk

2. Gelijktijdige toediening van 

vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018

Etikettering MV & VM VPD = 

11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 

11/09/2019

11/09/2019 /

Paardachtigen / / 4 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Mestkippen / / 5 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :
Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Kalkoenen / / 5 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Ander 

pluimvee

/ / 3 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 11/03/2018

Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018

Etikettering MV & VM NVPD = 

11/09/2019

11/09/2019 /

Vissen / / 3 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Andere 

diersoorten of -

categorieën

/ / 2 000 Gelijktijdige toediening van 
vitamine D2 verboden

! Overgangsmaatregelen 

2017/1492 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Nutr itionele Toevoegingsmiddelen : Verbindingen van sporenelementen3. b)

* Element in mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 % [ Fe, Co, Cu, I, Mn, Mo, Se, Zn ]

3b101 IJzer(II)carbon

aat (sideriet)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Poeder dat afkomstig is van gewonnen erts en 
sideriet bevat, met een minimumgehalte van 70 % 
FeCO3 en 39 % ijzer totaal 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: FeCO3 
CAS-nummer: 563-71-3 

Analysemethoden(1) 
Voor de identificatie van ijzer en carbonaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  Europese farmacopee, monografie 2.3.1. 
Voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  röntgendiffractie. 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 
en in voormengsels: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 
(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie, bijlage IV, deel C), of 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

met 

uitzondering 

van biggen, 

kalveren, 

kippen tot 14 

dagen en 

kalkoenen tot 

28 dagen

/ / Schapen: 500 

(totaal(2)) 

Runderen en 

pluimvee: 450 

(totaal(2)) 

Gezelschapsdie

ren: 600 

(totaal(2)) 

Andere 

diersoorten: 

750 (totaal(2))

1. IJzer(II)carbonaat mag als een 
uit een preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen.
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden

04/01/2028 /

2017/2330
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b102 IJzer(III)chlori

de-hexahydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
IJzer(III)chloride-hexahydraat in poedervorm, met 

een minimumgehalte aan ijzer van 19 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: FeCl3·6H2O 

CAS-nummer: 10025-77-1 

Analysemethoden(1) 

Voor de identificatie van ijzer en chloride in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografie 2.3.1. 

Voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie. 

Voor de kwantificering van ijzer(III)chloride-

hexahydraat in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

  titratie met natriumthiosulfaat (Europese 

farmacopee, monografie 1515). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie, bijlage IV, deel C); of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869); of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Schapen: 500 

(totaal(2)) 

Runderen en 

pluimvee: 450 

(totaal(2)) 

Biggen tot één 

week voor het 

spenen: 250 

mg/dag 

(totaal(2)) 

Gezelschapsdie

ren: 600 

(totaal(2)) 

Andere 

diersoorten: 

750 (totaal(2))

1. IJzer(III)chloridehexahydraat 
mag als een uit een preparaat 
bestaand toevoegingsmiddel in 
de handel worden gebracht en 
worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als vloeibaar voormengsel in 
diervoeder worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden

04/01/2028 /
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van dierlijke oorsprong

3b103 IJzer(II)sulfaat-

 monohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
IJzer(II)sulfaat-monohydraat in poedervorm, met 

een minimumgehalte aan ijzer van 29 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: FeSO4·H2O 

CAS-nummer: 17375-41-6 

Analysemethoden(1) 

Voor de identificatie van ijzer en sulfaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografie 2.3.1. 

Voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie. 

Voor de kwantificering van ijzer(II)sulfaat-

monohydraat in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

  titratie met ammonium en ceriumnitraat 

(Europese farmacopee, monografie 0083), of 
  titratie met kaliumdichromaat (EN 889). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie, bijlage IV, deel C), of 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Schapen: 500 

(totaal(2)) 

Runderen en 

pluimvee: 450 

(totaal(2)) 

Biggen tot één 

week voor het 

spenen: 250 

mg/dag 

(totaal(2)) 

Gezelschapsdie

ren: 600 

(totaal(2)) 

Andere 

diersoorten: 

750 (totaal(2))

1. IJzer(II)sulfaat-monohydraat 
mag als een uit een preparaat 
bestaand toevoegingsmiddel in 
de handel worden gebracht en 
worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden
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van dierlijke oorsprong

3b104 IJzer(II)sulfaat-

 heptahydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
IJzer(II)sulfaat-heptahydraat in poedervorm, met 

een minimumgehalte aan ijzer van 18 %.

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: FeSO4·7H2O 

CAS-nummer: 7782 63 0 

Analysemethoden(1) 

Voor de identificatie van ijzer en sulfaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografie 2.3.1. 

Voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie. 

Voor de kwantificering van ijzer(II)sulfaat-

heptahydraat in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

  titratie met ammonium en ceriumnitraat 

(Europese farmacopee, monografie 0083); of 
  titratie met kaliumdichromaat (EN 889). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie, bijlage IV, deel C); of 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869); of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Schapen: 500 

(totaal(2)) 

Runderen en 

pluimvee: 450 

(totaal(2)) 

Biggen tot één 

week voor het 

spenen: 250 

mg/dag 

(totaal(2)) 

Gezelschapsdie

ren: 600 

(totaal(2)) 

Andere 

diersoorten: 

750 (totaal(2))

1. IJzer(II)sulfaat-heptahydraat 
mag als een uit een preparaat 
bestaand toevoegingsmiddel in 
de handel worden gebracht en 
worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden
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3b105 IJzer(II)fumara

at

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
IJzer(II)fumaraat in poedervorm, met een 

minimumgehalte aan ijzer van 30 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: C4H2FeO4 

CAS-nummer: 141-01-5 

Analysemethoden(1) 

Voor de kwantificering van ijzer(II)fumaraat in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  titratie met ceriumsulfaat (Europese 

farmacopee, monografie 0902). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie, bijlage IV, deel C), of 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Schapen: 500 

(totaal(2)) 

Runderen en 

pluimvee: 450 

(totaal(2)) 

Biggen tot één 

week voor het 

spenen: 250 

mg/dag 

(totaal(2)) 

Gezelschapsdie

ren: 600 

(totaal(2)) 

Andere 

diersoorten: 

750 (totaal(2))

1. IJzer(II)fumaraat mag als een 
uit een preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 
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3b106 IJzer(II)chelaat 

van 

aminozuren, 

gehydrateerd

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
IJzer(II)aminozuurcomplex waarin het ijzer en de 

van soja- eiwitten afkomstige aminozuren 
gecheleerd zijn met datieve covalente bindingen, 

in poedervorm, met een minimumijzergehalte van 

9 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Fe(x)1 3·nH2O, x = anion 

van een aminozuur afkomstig van een soja-
eiwithydrolysaat. 

Maximaal 10 % van de moleculen hebben een 

atomaire massa van meer dan 1 500 Da. 

Analysemethoden(1) 

Voor de kwantificering van het gehalte aan 

aminozuren in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 
fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009 van de Commissie, bijlage III, deel F). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 
en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie, bijlage IV, deel C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Schapen: 500 

(totaal(2)) 

Runderen en 

pluimvee: 450 

(totaal(2)) 

Biggen tot één 

week voor het 

spenen: 250 

mg/dag 

(totaal(2)) 

Gezelschapsdie

ren: 600 

(totaal(2)) 

Andere 

diersoorten: 

750 (totaal(2))

1.IJzer(II)chelaat van 
aminozuren mag als een uit een 
preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden 
verwerkt.

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden
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3b107 IJzer(II)chelaat 

van 

eiwithydrolysat

en

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
IJzer(II)chelaat van eiwithydrolysaten in 

poedervorm, met een minimumgehalte aan ijzer 
van 10 %. 

Minimum van 50 % ijzer in chelaatvorm. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Fe(x)1 3·nH2O, x= anion 

van een aminozuur afkomstig van een soja-

eiwithydrolysaat. 

Analysemethoden(1) 

Voor de kwantificering van het gehalte aan 
eiwithydrolysaten in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 
fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009 van de Commissie, bijlage III, deel F). 

Voor de kwalitatieve verificatie van de 
chelaatvorming van het ijzer in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Fourier-transformatie-infraroodspectroscopie, 

gevolgd door multivariate regressiemethoden (bij 
te werken door het referentielaboratorium van de 

EU)(3). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 
en in voormengsels: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 
(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie, bijlage IV, deel C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Schapen: 500 

(totaal(2)) 

Runderen en 

pluimvee: 450 

(totaal(2)) 

Biggen tot één 

week voor het 

spenen: 250 

mg/dag 

(totaal(2)) 

Gezelschapsdie

ren: 600 

(totaal(2)) 

Andere 

diersoorten: 

750 (totaal(2))

1.IJzer(II)chelaat van 
eiwithydrolysaten mag als een 
uit een preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden
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van dierlijke oorsprong

3b108 IJzer(II)chelaat 

van 

glycinehydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
IJzer(II)chelaat van glycinehydraat in poedervorm, 

met een minimumgehalte aan ijzer van 15 %. 
Vochtgehalte: maximaal 10 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Fe(x)1-3·nH2O, x = anion 
van glycine. 

Analysemethoden(1) 
Voor de kwantificering van het glycinegehalte in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009 van de Commissie, bijlage III, deel F). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 
(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie, bijlage IV, deel C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Schapen: 500 

(totaal(2)) 

Runderen en 

pluimvee: 450 

(totaal(2)) 

Biggen tot één 

week voor het 

spenen: 250 

mg/dag 

(totaal(2)) 

Gezelschapsdie

ren: 600 

(totaal(2)) 

Andere 

diersoorten: 

750 (totaal(2))

1.IJzer(II)chelaat van 
glycinehydraat mag als een uit 
een preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden
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Toevoegings-
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vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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3b110 IJzerdextraan 

10 %

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Colloïdale, waterige oplossing van ijzerdextraan 

met 25 % ijzerdextraan (10 % ijzer totaal, 15 % 
dextraan), 1,5 % natriumchloride, 0,4 % fenol en 

73,1 % water 

Karakterisering van de werkzame stof 
IJzerdextraan 

Chemische formule: (C6H10O5)n· [Fe(OH)3]m 

IUPAC-benaming: ijzer(III)hydroxide-dextraan 
(α,3-α1,6 glucaan) complex 

CAS-nummer: 9004-66-4 

Analysemethoden(1) 

Voor de karakterisering van het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Britse en Amerikaanse farmacopee, 
monografieën Iron Dextran (ijzerdextraan). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

ijzer in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 
en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
ijzer in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie, bijlage IV, deel C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 

/ Speenvarkens / / Eénmaal 200 

mg/dag in de 

eerste 

levensweek en 

éénmaal 300 

mg/dag in de 

tweede 

levensweek

1. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke risico's bij inhalatie 
of contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

2. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 

   Het toevoegingsmiddel 
wordt alleen rechtstreeks via een 
aanvullend diervoeder 
individueel vervoederd. ; 

   Het toevoegingsmiddel 
wordt niet toegediend aan 
biggen met een tekort aan 
vitamine E en/of seleen. ; 

  Het gelijktijdige gebruik van 
andere ijzerverbindingen wordt 
vermeden tijdens de 
toedieningsperiode (eerste twee 
levensweken) van ijzerdextraan 
10 %. . 

Opmerkingen : 

1° Werkzame stof = element (Fe)

2° De hoeveelheid inert ijzer 
wordt niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het totale ijzergehalte van het 
diervoeder

3° Het gebruik in drinkwater is 
verboden
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b201 Kaliumjodide Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Kaliumjodide en calciumstearaat in poedervorm, 

met een minimumjodiumgehalte van 69 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Kaliumjodide 

Chemische formule: KI 
CAS-nummer: 7681-11-0 

Analysemethoden (1) 
Voor de bepaling van kaliumjodide in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  titrimetrie   monografie van de Food 
Chemicals Codex, of 

  titrimetrie   monografie 6 01/2008:0186 van 

de Europese Farmacopee. 

Voor de kwantificering van het totaal aan kalium 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869:2000), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). 

Voor de kwantificering van het totaal aan jodium 

in voormengsels, voedermiddelen en 
mengvoeders: 

 inductief gekoppelde 

plasmamassaspectrometrie, ICP-MS (EN 
15111:2007). 

/ Alle soorten / / Paardachtigen: 

4 (totaal) 

Melkproducere

nde 

herkauwers en 

legkippen: 5 

(totaal) 

Vissen: 20 

(totaal) 

Andere 

diersoorten of -

categorieën: 

10 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. 

2. Kaliumjodide mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3.Er moeten beschermende 
maatregelen genomen worden 
overeenkomstig de nationale 
regelgeving ter uitvoering van de 
EU-wetgeving inzake veiligheid 
en gezondheid op het werk, 
waaronder de Richtlijnen 
89/391/EEG (2), 89/656/EEG 
(3), 92/85/EEG (4) en 98/24/EG 
(5) van de Raad. Bij de 
hantering moeten geschikte 
veiligheidshandschoenen 
ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG van de 
Raad (6) worden gedragen. 

4.In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de 
toevoegingsmiddelen en van het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
aangegeven. 

5.Het aanbevolen maximale 
gehalte voor het totaal aan 
jodium in volledig diervoeder is: 
 3 mg/kg voor paardachtigen, 
  4 mg/kg voor honden, 
  5 mg/kg voor katten, 
 2 mg/kg voor 
melkproducerende herkauwers, 
en 
  3 mg/kg voor legkippen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b202 Calciumjodaat,

 watervrij

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Watervrij calciumjodaat in poedervorm, met een 

minimumjodiumgehalte van 63,5 % 

Karakterisering van de werkzame stoffen 
Chemische formule: Ca(IO3)2 

CAS-nummer: 7789-80-2 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van calciumjodaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  titrimetrie   monografie van de Food 

Chemicals Codex, of 
  titrimetrie   monografie 6 01/2008:20504 van 

de Europese Farmacopee. 

Voor de kwantificering van het totaal aan calcium 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869:2000), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). 

Voor de kwantificering van het totaal aan jodium 

in voormengsels, voedermiddelen en 

mengvoeders: 
 inductief gekoppelde 

plasmamassaspectrometrie, ICP-MS (EN 

15111:2007). 

/ Alle soorten / / Paardachtigen: 

4 (totaal) 

Melkproducere

nde 

herkauwers en 

legkippen: 5 

(totaal) 

Vissen: 20 

(totaal) 

Andere 

diersoorten of -

categorieën: 

10 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. 

2. Watervrij calciumjodaat mag 
in de handel worden gebracht en 
als een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3.Er moeten beschermende 
maatregelen genomen worden 
overeenkomstig de nationale 
regelgeving ter uitvoering van de 
EU-wetgeving inzake veiligheid 
en gezondheid op het werk, 
waaronder de Richtlijnen 
89/391/EEG, 89/656/EEG, 
92/85/EEG en 98/24/EG. Bij de 
hantering moeten geschikte 
veiligheidshandschoenen, 
ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG worden 
gedragen.

4.Het aanbevolen maximale 
gehalte voor het totaal aan 
jodium in volledig diervoeder is: 
 3 mg/kg voor paardachtigen, 
  4 mg/kg voor honden, 
  5 mg/kg voor katten, 
 2 mg/kg voor 
melkproducerende herkauwers, 
en 
  3 mg/kg voor legkippen.  
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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categorie
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b203 Gecoate 

korrels 

watervrij 

calciumjodaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van gecoate korrels watervrij 

calciumjodaat met een jodiumgehalte van 1-10 % 
Omhullingsmiddelen en dispergeermiddelen (te 

kiezen uit polyoxyethyleen (20), 

sorbitaanmonolauraat (E432), 

glycerolpolyethyleenglycolricinoleaat (E484), 
polyethyleenglycol 300, sorbitol (E420ii) en 

maltodextrine): < 5 % 

Voedermiddelen (calciummagnesiumcarbonaat, 
calciumcarbonaat, maiskolfspillen) als 

granuleringstoevoegmiddelen 

Deeltjes < 50 μm: < 1,5 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Ca(IO3)2 

CAS-nummer: 7789-80-2 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van calciumjodaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  titrimetrie   monografie van de Food 

Chemicals Codex, of 

  titrimetrie   monografie 6 01/2008:20504 van 
de Europese Farmacopee. 

Voor de kwantificering van het totaal aan calcium 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869:2000), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). 

Voor de kwantificering van het totaal aan jodium 
in voormengsels, voedermiddelen en 

mengvoeders: 

 inductief gekoppelde 

plasmamassaspectrometrie, ICP-MS (EN 
15111:2007). 

/ Alle soorten / / Paardachtigen: 

4 (totaal) 

Melkproducere

nde 

herkauwers en 

legkippen: 5 

(totaal) 

Vissen: 20 

(totaal) 

Andere 

diersoorten of -

categorieën: 

10 (totaal)

1.Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

2.Het aanbevolen maximale 
gehalte voor het totaal aan 
jodium in volledig diervoeder is: 
 3 mg/kg voor paardachtigen, 
  4 mg/kg voor honden, 
  5 mg/kg voor katten, 
 2 mg/kg voor 
melkproducerende herkauwers, 
en 
  3 mg/kg voor legkippen. 
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3b301 Kobalt(II)aceta

at-tetrahydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Kobalt(II)acetaat-tetrahydraat in kristal- of 

korrelvorm, met een minimumkobaltgehalte van 
23 % 

Deeltjes < 50 μm: minder dan 1 %.

Karakterisering van de werkzame stof 

Chemische formule: Co(CH3COO)2 × 4H2O 

CAS-nummer: 6147-53-1.

Analysemethoden (1) 

Voor de identificatie van acetaat in het 

toevoegingsmiddel: 
- monografie 01/2008:20301 van de Europese 

Farmacopee; 

Voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel: 

- röntgendiffractie; 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan kobalt 

in het toevoegingsmiddel, voormengsels, 

mengvoeders en voedermiddelen: 

- EN 15510: optische (atoom)
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 

plasma (ICP-AES)

of 
- CEN/TS 15621:optische (atoom)
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-AES) na ontsluiting onder druk; 

Voor de deeltjesgroottebepaling: 
- ISO 13320:2009: Analyse van de 

deeltjesgrootteverdeling - Methoden met 

laserdiffractie. 

/ Herkauwers 

met een 

functionele 

pens, 

paardachtigen, 

lagomorfen, 

knaagdieren, 

herbivore 

reptielen en 

dierentuin-

zoogdieren

/ / 1 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel.

2. Er moeten beschermende 
maatregelen genomen worden 
overeenkomstig de nationale 
regelgeving ter uitvoering van de 
EU-wetgeving inzake veiligheid 
en gezondheid op het werk, 
waaronder de Richtlijnen 
89/391/EEG (2), 89/656/EEG 
(3), 92/85/EEG (4) en 98/24/EG 
(5) van de Raad.
Bij de hantering moeten 
geschikte veiligheids-
handschoenen, ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG van de 
Raad (6) worden gedragen. 

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het volgende 
worden vermeld: 
- kobaltgehalte,
-  Aanbevolen wordt de 
suppletie van kobalt te beperken 
tot 0,3 mg/kg volledig 
diervoeder. Daarbij moeten het 
risico op kobaltgebrek als gevolg 
van de plaatselijke 
omstandigheden en de specifieke 
samenstelling van de voeding in 
aanmerking worden genomen. 
  
4. In de gebruiksaanwijzing voor 
het mengvoeder moet het 
volgende worden vermeld:  Er 
moeten beschermende 
maatregelen worden genomen 
om blootstelling aan kobalt door 
inademing of via de huid te 
vermijden . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b302 Kobalt(II)carbo

naat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Kobalt(II)carbonaat in poedervorm, met een 

minimumkobaltgehalte van 46 % 
Kobaltcarbonaat: minimaal 75 % 

Kobalthydroxide: 3% - 15 % 

Water: maximaal 6 % 

Deeltjes < 11 μm: minder dan 90 %.

Karakterisering van de werkzame stoffen

Chemische formule: CoCO3 
CAS-nummer: 513-79-1 

Analysemethoden (1) 

Voor de identificatie van carbonaat in het 

toevoegingsmiddel: 

- monografie 01/2008:20301 van de Europese 

Farmacopee;   

Voor de kristallografische karakterisering van het 

toevoegingsmiddel: 
- röntgendiffractie;

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan kobalt 

in het toevoegingsmiddel, voormengsels, 
mengvoeders en voedermiddelen: 

- EN 15510: optische (atoom)

emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-AES);
of
- CEN/TS 15621: optische (atoom)

emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 

plasma (ICP-AES) na ontsluiting onder druk; 

Voor de deeltjesgroottebepaling: 

- ISO 13320:2009: - Analyse van de 

deeltjesgrootteverdeling - Methoden met 
laserdiffractie. 

/ Herkauwers 

met een 

functionele 

pens, 

paardachtigen, 

lagomorfen, 

knaagdieren, 

herbivore 

reptielen en 

dierentuin-

zoogdieren

/ / 1 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. Dat mengvoeder 
moet in niet-poedervorm in de 
handel worden gebracht.

2. Er moeten passende 
maatregelen worden genomen 
om de uitstoot van kobalt in de 
lucht te vermijden en 
blootstelling door inademing of 
via de huid te voorkomen. Als 
dergelijke maatregelen technisch 
niet haalbaar of ontoereikend 
zijn, moeten beschermende 
maatregelen worden genomen 
overeenkomstig de nationale 
regelgeving ter uitvoering van de 
EU-wetgeving inzake veiligheid 
en gezondheid op het werk, 
waaronder de Richtlijnen 
89/391/EEG(2), 89/656/EEG(3), 
92/85/EEG(4), 98/24/EG(5) en 
2004/37/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (7). Bij de 
hantering moeten geschikte 
veiligheidshandschoenen, 
ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG worden 
gedragen. 

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het volgende 
worden vermeld:
- kobaltgehalte,
-  Aanbevolen wordt de 
suppletie van kobalt te beperken 
tot 0,3 mg/kg volledig 
diervoeder. Daarbij moeten het 
risico op kobaltgebrek als gevolg 
van de plaatselijke 
omstandigheden en de specifieke 
samenstelling van de voeding in 
aanmerking worden genomen .

4. In de gebruiksaanwijzing voor 
het mengvoeder moet het 
volgende worden vermeld:  Er 
moeten beschermende 
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desbetreffende levensmiddelen 
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maatregelen worden genomen 

om blootstelling aan kobalt door 
inademing of via de huid te 

vermijden . 
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middel
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%, tenzij anders bepaald* 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 
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van dierlijke oorsprong

3b303 Kobalt(II)carbo

naathydroxide 

(2:3)-

monohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Kobalt(II)carbonaathydroxide (2:3)-monohydraat 

in poedervorm, met een minimumkobaltgehalte 
van 50 % 

Deeltjes < 50 μm: minder dan 98 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Chemische formule: 2CoCO3 × 3Co(OH)2 × H2O 

CAS-nummer: 51839-24-8.

Analysemethoden (1) 

Voor de identificatie van carbonaat in het 

toevoegingsmiddel:  
- monografie 01/2008:20301 van de Europese 

Farmacopee; 

Voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel: 

- röntgendiffractie; 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan kobalt 

in het toevoegingsmiddel, voormengsels, 

mengvoeders en voedermiddelen: 

- EN 15510: optische (atoom)
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 

plasma (ICP-AES) 

of 
- CEN/TS 15621: optische (atoom)
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-AES) na ontsluiting onder druk; 

Voor de deeltjesgroottebepaling: 
- ISO 13320:2009: - Analyse van de 

deeltjesgrootteverdeling - Methoden met 

laserdiffractie. 

/ Herkauwers 

met een 

functionele 

pens, 

paardachtigen, 

lagomorfen, 

knaagdieren, 

herbivore 

reptielen en 

dierentuin-

zoogdieren

/ / 1 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. Dat mengvoeder 
moet in niet-poedervorm in de 
handel worden gebracht.

2. Er moeten passende 
maatregelen worden genomen 
om de uitstoot van kobalt in de 
lucht te vermijden en 
blootstelling door inademing of 
via de huid te voorkomen. Als 
dergelijke maatregelen technisch 
niet haalbaar of ontoereikend 
zijn, moeten beschermende 
maatregelen worden genomen 
overeenkomstig de nationale 
regelgeving ter uitvoering van de 
EU-wetgeving inzake veiligheid 
en gezondheid op het werk, 
waaronder de Richtlijnen 
89/391/EEG(2), 89/656/EEG(3), 
92/85/EEG(4), 98/24/EG(5) en 
2004/37/EG. Bij de hantering 
moeten geschikte 
veiligheidshand-schoenen, 
ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG worden 
gedragen.

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het volgende 
worden vermeld:
- kobaltgehalte 
-  Aanbevolen wordt de 
suppletie van kobalt te beperken 
tot 0,3 mg/kg volledig 
diervoeder. Daarbij moeten het 
risico op kobaltgebrek als gevolg 
van de plaatselijke 
omstandigheden en de specifieke 
samenstelling van de voeding in 
aanmerking worden genomen .

4. In de gebruiksaanwijzing voor 
het mengvoeder moet het 
volgende worden vermeld:  Er 
moeten beschermende 
maatregelen worden genomen 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

om blootstelling aan kobalt door 

inademing of via de huid te 
vermijden . 

131/2014 - 601/2013

3b304 Gecoate 

korrels 

kobalt(II)carbo

naat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van gecoate korrels kobalt(II)carbonaat 
met een kobaltgehalte van 1%-5 % 
omhullingsmiddelen (2,3%-3,0 %) en 
dispergeermiddelen (te kiezen uit 
polyoxyethyleen, sorbitaanmonolauraat, glycerol-
polyethyleenglycolricinoleaat, polyethyleenglycol 
300, sorbitol en maltodextrine)
deeltjes < 50 μm: minder dan 1 %

Karakterisering van de werkzame stof

Chemische formule: CoCO 3
CAS-nummer: 513-79-1

Analysemethoden (1)

voor de identificatie van carbonaat in het 
toevoegingsmiddel:
- monografie 01/2008:20301 van de Europese 
Farmacopee;
voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel:
- röntgendiffractie;
voor de bepaling van het totaalgehalte aan kobalt 
in het toevoegingsmiddel, voormengsels, 
mengvoeders en voedermiddelen:
- EN 15510: optische (atoom)
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-AES)
of
- CEN/TS 15621: optische (atoom)
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-AES) na ontsluiting onder druk;
voor de deeltjesgroottebepaling:
- ISO 13320:2009: Analyse van de 
deeltjesgrootteverdeling - Methoden met 
laserdiffractie. 

/ Herkauwers 

met een 

functionele 

pens, 

paardachtigen, 

lagomorfen, 

knaagdieren, 

herbivore 

reptielen en 

dierentuin-

zoogdieren

/ / 1 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt.

2. Er moeten beschermende 
maatregelen genomen worden 
overeenkomstig de nationale 
regelgeving ter uitvoering van de 
EU-wetgeving inzake veiligheid 
en gezondheid op het werk, 
waaronder de Richtlijnen 
89/391/EEG(2), 89/656/EEG(3), 
92/85/EEG(4), 98/24/EG(5). Bij 
de hantering moeten geschikte 
veiligheidshandschoenen, 
ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG worden 
gedragen.

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het volgende 
worden vermeld:
- kobaltgehalte, 
-  Aanbevolen wordt de 
suppletie van kobalt te beperken 
tot 0,3 mg/kg volledig 
diervoeder. Daarbij moeten het 
risico op kobaltgebrek als gevolg 
van de plaatselijke 
omstandigheden en de specifieke 
samenstelling van de voeding in 
aanmerking worden genomen . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b305 Kobalt(II)sulfa

at-

heptahydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

kobalt(II)sulfaat-heptahydraat in poedervorm, met 

een minimumkobaltgehalte van 20 %
deeltjes < 50 μm: minder dan 95 %

Karakterisering van de werkzame stof

Chemische formule: CoSO 4 × 7H 2O
CAS-nummer: 10026-24-1

Analysemethoden (1)

voor de identificatie van sulfaat in het 

toevoegingsmiddel:

- monografie 01/2008:20301 van de Europese 
Farmacopee;

voor de kristallografische karakterisering van het 

toevoegingsmiddel:

- röntgendiffractie;
voor de bepaling van het totaalgehalte aan kobalt 

in het toevoegingsmiddel, voormengsels, 

mengvoeders en voedermiddelen:
- EN 15510: optische (atoom)

emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 

plasma (ICP-AES)

of
- CEN/TS 15621: optische (atoom)

emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 

plasma (ICP-AES) na ontsluiting onder druk; 
voor de deeltjesgroottebepaling:
- ISO 13320:2009: Analyse van de 
deeltjesgrootteverdeling - Methoden met 

laserdiffractie. 

/ Herkauwers 

met een 

functionele 

pens, 

paardachtigen, 

lagomorfen, 

knaagdieren, 

herbivore 

reptielen en 

dierentuin-

zoogdieren

/ / 1 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. Dat mengvoeder 
moet in niet-poedervorm in de 
handel worden gebracht.

2. Er moeten passende 
maatregelen worden genomen 
om de uitstoot van kobalt in de 
lucht te vermijden en 
blootstelling door inademing of 
via de huid te voorkomen. Als 
dergelijke maatregelen technisch 
niet haalbaar of ontoereikend 
zijn, moeten beschermende 
maatregelen worden genomen 
overeenkomstig de   
nationale regelgeving ter 
uitvoering van de EU-wetgeving 
inzake veiligheid en gezondheid 
op het werk, waaronder de 
Richtlijnen 89/391/EEG(2), 
89/656/EEG(3), 92/85/EEG(4), 
98/24/EG(5) en 2004/37/EG. Bij 
de hantering moeten geschikte 
veiligheidshandschoenen, 
ademhalings- en 
oogbescherming overeenkomstig 
Richtlijn 89/686/EEG worden 
gedragen.

3. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het volgende 
worden vermeld:
- kobaltgehalte,
-  Aanbevolen wordt de 
suppletie van kobalt te beperken 
tot 0,3 mg/kg volledig 
diervoeder. Daarbij moeten het 
risico op kobaltgebrek als gevolg 
van de plaatselijke 
omstandigheden en de specifieke 
samenstelling van de voeding in 
aanmerking worden genomen .

4. In de gebruiksaanwijzing voor 
het mengvoeder moet het 
volgende worden vermeld:  Er 
moeten beschermende 
maatregelen worden genomen 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

om blootstelling aan kobalt door 

inademing of via de huid te 
vermijden . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b4.10 Koperchelaat 

van het 

hydroxy-

analoog van 

methionine

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Koperchelaat van het hydroxy-analoog van 

methionine met 18 % koper en
79,5 % - 81 % (2-hydroxy- 4-methylthio)

butaanzuur

Minerale olie:   1 % CAS: 292140-30-8

Analysemethode (1)

atomaire-absorptiespectrometrie (AAS) 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder worden verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
bij hantering.

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld:
- Voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden .
- Voor diervoeder voor runderen 
nadat zij zijn begonnen te 
herkauwen, als het kopergehalte 
in het diervoeder minder 
bedraagt dan 20 mg/kg:  Het 
kopergehalte in dit diervoeder 
kan bij runderen die grazen op 
weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte tot 
een kopertekort leiden . 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: — 

speenvarkens 

en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
in de vorm van een voormengsel 

in diervoeder worden verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 

gebruiker: 

ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -handschoenen 
bij hantering.

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld:

- Voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden .

- Voor diervoeder voor runderen 

nadat zij zijn begonnen te 
herkauwen, als het kopergehalte 

in het diervoeder minder 

bedraagt dan 20 mg/kg:  Het 

kopergehalte in dit diervoeder 
kan bij runderen die grazen op 

weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte tot 
een kopertekort leiden . 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019

Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

14/05/2020 /

2018/1039 - 349/2010
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b401 Koper(II)diacet

aat-

monohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Koper(II)diacetaat-monohydraat in poedervorm, 

met een minimumgehalte aan koper van 31 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Cu(CH3COO)2 · H2O 

CAS-nummer: 6046-93-1 

Analysemethoden(1) 

Voor de identificatie van koper(II) diacetaat-
monohydraat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografieën 2146 en 
20301. Voor de kristallografische karakterisering 

van het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie. 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

Bepaling van het totaalgehalte aan Cu in de 

voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie(2), bijlage IV, deel C); of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 
CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 
(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

13/08/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

verboden 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: — 

speenvarkens 

en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 

zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 

op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b402 Koper(II)carbo

naatdihydroxid

e-monohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Koper(II)carbonaatdihydroxide- monohydraat in 

poedervorm, met een minimumgehalte aan koper 
van 52 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O 
CAS-nummer: 100742-53-8

Analysemethoden(1) 
Voor de identificatie van carbonaat in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografie 20301. 
Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 
voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 

C); of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 
(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

verboden 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: 

—speenvarken

s en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 

zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 

op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b403 Koper(II) 

chloride-

dihydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Koper(II)chloride-dihydraat in poedervorm, met 

een minimumgehalte aan koper van 36 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: CuCl2 · 2H2O 

CAS-nummer: 10125-13-0 

Analysemethoden(1) 

Voor de identificatie van chloride in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografie 20301. 

Voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie. 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 
CEN/TS 15621). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 
(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 

C); of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 
CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 
(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

verboden 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: 

—speenvarken

s en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 

zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 

op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b404 Koper(II) oxide Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Koper(II)oxide in poedervorm, met een 

minimumgehalte aan koper van 77 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: CuO 

CAS-nummer: 1317-38-0 

Analysemethoden(1) 

Voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie. 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 
CEN/TS 15621). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 

C); of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. .

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 
(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

verboden  
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: 

—speenvarken

s en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 

zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 

op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. .

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden  
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b405 Koper(II)sulfaa

t-pentahydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Koper(II)sulfaat-pentahydraat in poedervorm, met 

een minimumgehalte aan koper van 24 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: CuSO4 · 5H2O 

CAS-nummer: 7758-99-8 

Analysemethoden(1) 

Voor de identificatie van koper(II) sulfaat-
pentahydraat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografieën 0894 en 
20301. 

Voor de kristallografische karakterisering van het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  röntgendiffractie. 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 
Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 
(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 
C); of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Koper(II)sulfaat-pentahydraat 
mag als een uit een preparaat 
bestaand toevoegingsmiddel in 
de handel worden gebracht en 
worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 
verboden  
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: 

—speenvarken

s en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Koper(II)sulfaat-pentahydraat 
mag als een uit een preparaat 

bestaand toevoegingsmiddel in 

de handel worden gebracht en 
worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 

als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 

vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 

name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 

persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. De volgende informatie moet 

op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 

diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 

te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 

 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 

een kopertekort leiden. . 

Opmerkingen:
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1° Werkzame stof = element 
(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden 

2018/1039

12/04/2019 Pagina 875 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b406 Koper(II)chela

at van 

aminozuren, 

gehydrateerd

Samenstelling van het toevoegingsmiddel
Koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd 

waarin het koper en de van soja-eiwitten 
afkomstige aminozuren gecheleerd zijn met 

datieve covalente bindingen, in poedervorm, met 

een minimumgehalte aan koper van 10 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Cu(x)1 3 · nH2O, x = anion 

van een aminozuur afkomstig van een soja-
eiwithydrolysaat. 

Maximaal 10 % van de moleculen hebben een 

atomaire massa van meer dan 1 500 Da. 

Analysemethoden(1) 

Voor de kwantificering van het gehalte aan 

aminozuren in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 
fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage III, deel F). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 
CEN/TS 15621). 
Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 
voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 
C); of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Koper(II)chelaat van 
aminozuren, gehydrateerd mag 
als een uit een preparaat 
bestaand toevoegingsmiddel in 
de handel worden gebracht en 
worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: 

—speenvarken

s en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Koper(II)chelaat van 
aminozuren, gehydrateerd mag 

als een uit een preparaat 

bestaand toevoegingsmiddel in 
de handel worden gebracht en 

worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 

zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 

  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 

leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 

een kopertekort leiden. . 

13/08/2028 /

12/04/2019 Pagina 878 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 
verboden
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b407 Koper(II)chela

at van 

eiwithydrolysat

en

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Koper(II)chelaat van eiwithydrolysaten in 

poedervorm, met een minimumgehalte aan koper 
van 10 % en een minimum van 50 % koper in 

chelaatvorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Cu(x)1 3 · nH2O, x = anion 

van een aminozuur afkomstig van een soja-

eiwithydrolysaat 

Analysemethoden(1) 

voor de kwantificering van het gehalte aan 
eiwithydrolysaat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 
fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage III, deel F). 

Voor de kwalitatieve verificatie van de 
chelaatvorming van het koper in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Fourier-transformatie-infraroodspectroscopie, 

gevolgd door multivariate regressiemethoden. 
Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 
CEN/TS 15621). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 

C); of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. .

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 
(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

verboden 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: 

—speenvarken

s en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 

zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 

op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. .

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b409 Dikoperchlorid

etrihydroxide

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Chemische formule: Cu 2(OH) 3Cl

CAS-nummer: 1332-65-6
kristallijn atacamiet/paracatamiet in een 

verhouding 1:1 tot 1:1,5

Zuiverheid: minimaal 90 %

alfa-kristal: minimaal 95 % in het kristallijne 
product

Cu-gehalte: minimaal 53 %

Deeltjes < 50 μm: minder dan 1 %

Analysemethode (1)

Voor de identificatie van de kristallijne vormen 
atacamiet/paracatamiet van 

dikoperchloridetrihydroxide in het 

toevoegingsmiddel: röntgendiffractie (XRD). 

Voor de bepaling van het totaal gehalte aan koper 
in het toevoegingsmiddel en voormengsels:

- EN 15510: Atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of
- CEN/TS 15621: Atomaire-emissiespectrometrie 

met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk.

Voor de bepaling van het totaal gehalte aan koper 
in voedermiddelen en mengvoeders:

- atomaireabsorptiespectrometrie (AAS); of

- EN 15510 of
- CEN/TS 15621. 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-
bescherming, veiligheidsbril en -
handschoenen worden gedragen.

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld:
- voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. 
- voor diervoeder voor runderen 
nadat zij zijn begonnen te 
herkauwen, als het kopergehalte 
in het diervoeder minder 
bedraagt dan 20 mg/kg:  Het 
kopergehalte in dit diervoeder 
kan bij runderen die grazen op 
weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte tot 
een kopertekort leiden. 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

16/04/2022 /

12/04/2019 Pagina 884 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: — 

speenvarkens 

en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 

in diervoeder verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 

gebruiker: bij hantering moeten 

ademhalings-

bescherming, veiligheidsbril en -
handschoenen worden gedragen.

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld:

- voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. 

- voor diervoeder voor runderen 

nadat zij zijn begonnen te 
herkauwen, als het kopergehalte 

in het diervoeder minder 

bedraagt dan 20 mg/kg:  Het 

kopergehalte in dit diervoeder 
kan bij runderen die grazen op 

weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte tot 
een kopertekort leiden. 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019

Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

16/04/2022 /

2018/1039 - 269/2012

12/04/2019 Pagina 885 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b411 Koper 

bilysinaat

Karakterisering van het toevoegingsmiddel 

Poeder of korrels met een gehalte aan koper   

14,5 % en lysine   84,0 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Koperchelaat van L-lysine HCl 
Chemische formule: Cu(C6H13N2O2)2×2HCl 

CAS-nummer: 53383-24-7 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificatie van het gehalte aan lysine-

HCl in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 Ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en colorimetrische of 

fluorescentiedetectie   EN ISO 17180. 

Voor de kwantificatie van het totaalgehalte aan 
koper in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

 Atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510 
of 

 Atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-
AES)   EN 15621. 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan koper 

in de voedermiddelen en mengvoeders: 
 Atomaireabsorptiespectrometrie (AAS)   

Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie, of 

 Atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510 of 

 Atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-

AES)   EN 15621. 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-bescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. . 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte tot 
een kopertekort leiden.  
   Bij het samenstellen van 
diervoeders dient rekening 
gehouden te worden met het 
lysinegehalte van dit 
toevoegings-middel. . 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

08/12/2024 /

12/04/2019 Pagina 886 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: — 

speenvarkens 

en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor de veiligheid van de 

gebruiker: bij hantering moeten 

ademhalings-bescherming, 

veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 

  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. . 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 

 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte tot 
een kopertekort leiden.  

   Bij het samenstellen van 
diervoeders dient rekening 

gehouden te worden met het 

lysinegehalte van dit 

toevoegings-middel. . 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019

Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

08/12/2024 /

2018/1039 - 1230/2014

12/04/2019 Pagina 887 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b412 Koper(I) oxide Karakterisering van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van koper(I)oxide met 

  een minimumkopergehalte van 73 %, 
  natriumlignosulfonaten tussen 12 % en 17 %, 

  1 % bentoniet. 

Korrels van < 50 μm: minder dan 10 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Koper(I)oxide 

Chemische formule: Cu2O 
CAS-nummer: 1317-39-1 

Analysemethoden (1) 
Voor de identificatie van Cu2O in het 

toevoegingsmiddel: 

  röntgendiffractie (XRD). 

Voor de kwantificatie van het totaalgehalte aan 
koper in het toevoegingsmiddel: 

  titrimetrie, of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510. 

Voor de kwantificatie van het totaalgehalte aan 

koper in voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510, of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-
AES)   EN 15621. 
Voor de bepaling van het totaalgehalte aan koper 
in de voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS)   

Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie, of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510, of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-

AES)   EN 15621. 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 
toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -
handschoenen. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 

 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019

05/01/2027 /

12/04/2019 Pagina 888 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

12/04/2019 Pagina 889 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: — 

speenvarkens 

en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

bij inhalering, contact met de 

huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 

tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij de 

toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -

handschoenen. 

3. De volgende informatie moet 

op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 

diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 

te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 

 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 

05/01/2027 /

12/04/2019 Pagina 890 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

13/08/2019

Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

2018/1039 - 2016/2261

12/04/2019 Pagina 891 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b413 Koper(II)chela

at van glycine, 

gehydrateerd 

(vast)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd, in 

poedervorm, met een minimumgehalte aan koper 
van 15 % en maximaal 13 % vocht 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Cu(x)1-3 · nH2O, x = anion 
van glycine 

Analysemethoden(1) 
Voor de kwantificering van het glycinegehalte in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage III, deel F). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 

C); of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 
CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. .

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 
(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

13/08/2028 /

12/04/2019 Pagina 892 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

verboden 

12/04/2019 Pagina 893 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: 

—speenvarken

s en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 

zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

3. De volgende informatie moet 

op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ; 

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. .

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b414 Koper(II)chela

at van glycine, 

gehydrateerd 

(vloeibaar)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd, in 

vloeibare vorm, met een minimumgehalte aan 
koper van 6 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Cu(x)1 3 · nH2O, x = anion 
van glycine 

Analysemethoden(1) 
Voor de kwantificering van het glycinegehalte in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage III, deel F). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 

CEN/TS 15621). 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan Cu in 

voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 

C); of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510 of 
CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten 

behalve Biggen

/ / Runderen: — 

runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen: 15 

(totaal); — 

andere 

runderen: 30 

(totaal). 

Schapen: 15 

(totaal). 

Geiten: 35 

(totaal). 

Schaaldieren: 

50 (totaal). 

Andere dieren: 

25 (totaal).

1. Koper(II)chelaat van 
glycinehydraat (vloeibaar) mag 
als een uit een preparaat 
bestaand toevoegingsmiddel in 
de handel worden gebracht en 
worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt.

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 
  voor diervoeder voor schapen 
als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 
mg/kg:  Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 
leiden. ;  
  voor diervoeder voor 
runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 
kopergehalte in het diervoeder 
minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of zwavelgehalte, tot 
een kopertekort leiden. . 
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middel
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middel
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periode
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van dierlijke oorsprong

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 

verboden 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen / / Biggen: 

—speenvarken

s en gespeende 

biggen tot vier 

weken na het 

spenen: 150 

(totaal); — 

vanaf de 5e 

week na het 

spenen tot 

maximaal acht 

weken na het 

spenen: 100 

(totaal).

1. Koper(II)chelaat van 
glycinehydraat (vloeibaar) mag 

als een uit een preparaat 

bestaand toevoegingsmiddel in 
de handel worden gebracht en 

worden gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt.

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

gevaren bij inhalatie of contact 

met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 

zware metalen waaronder nikkel. 

Indien de risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels passende 
persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. De volgende informatie moet 
op het etiket worden vermeld: 

  voor diervoeder voor schapen 

als het kopergehalte in het 
diervoeder meer bedraagt dan 10 

mg/kg:  Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij bepaalde 
schapenrassen tot vergiftiging 

leiden. ;  

  voor diervoeder voor 

runderen nadat zij zijn begonnen 
te herkauwen, als het 

kopergehalte in het diervoeder 

minder bedraagt dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte in dit 

diervoeder kan bij runderen die 

grazen op weiden met een hoog 

molybdeen- of zwavelgehalte, tot 

een kopertekort leiden. . 
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vergunnings-
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van dierlijke oorsprong

Opmerkingen:

1° Werkzame stof = element 

(Cu)

2° Het gebruik in drinkwater is 
verboden

2018/1039

3b5.10 Mangaanchela

at van het 

hydroxy-

analoog van 

methionine

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Mangaanchelaat van het hydroxy-analoog van 
methionine met 15,5-17 % mangaan en 77-78 % 
(2-hydroxy-4-methylthio)butaanzuur

Minerale olie:   1 %

Analysemethode (1)

Atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES) overeenkomstig EN 
15510:2007 

/ Alle soorten / / - Vissen: 100 

(totaal) 

- Andere 

soorten: 150 

(totaal)

1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-
bescherming, veiligheidsbril en -
handschoenen worden gedragen. 
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middel

Toevoegings-

middel
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periode
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van dierlijke oorsprong

3b501 Mangaan(II) 

chloride-

tetrahydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Mangaan(II)chloride-tetrahydraat in poedervorm, 

met een minimumgehalte aan mangaan van 27 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Mangaan(II)chloride-tetrahydraat 

Chemische formule: MnCl2 · 4H2O 
CAS-nummer: 13446-34-9 

Analysemethoden(1) 
voor de reacties ter identificatie van chloride in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografie 2.3.1; 
voor de kristallografische karakterisering van het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie; 

voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
mangaan in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621);

voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
mangaan in voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 
(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie(2), bijlage IV, deel C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Vissen:            

    100 (totaal) 

Andere 

diersoorten: 

150 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Mangaan(II)chloride-
tetrahydraat mag in de handel 
worden gebracht en als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. Het gebruik in drinkwater is 
verboden.
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nummer van het 

toevoegings-

middel
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middel
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van dierlijke oorsprong

3b502 Mangaan(II) 

oxide

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Mangaan(II)oxide in poedervorm, met een 

minimumgehalte aan mangaan van 60 %; 
een minimumgehalte van 77,5 % MnO en een 

maximumgehalte van 2 % MnO2. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Mangaan(II)oxide 

Chemische formule: MnO 

CAS-nummer: 1344-43-0 

Analysemethoden(1) 

voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie;

voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621); 

voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 
(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie, bijlage IV, deel C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Vissen:            

    100 (totaal) 

Andere 

diersoorten: 

150 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Mangaan(II)oxide mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt.

4. Het gebruik in drinkwater is 
verboden.
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middel
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van dierlijke oorsprong

3b503 Mangaan(II) 

sulfaat-

monohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Mangaan(II)sulfaat-monohydraat in poedervorm, 

met een minimumgehalte van 95 % mangaan(II)
sulfaat-monohydraat en van 31 % mangaan. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Mangaan(II)sulfaat-monohydraat 
Chemische formule: MnSO4 · H2O 

CAS-nummer: 10034-96-5 

Analysemethoden(1)

voor de kwantificering van mangaan(II)sulfaat-

monohydraat in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

 titratie met ammonium en ceriumnitraat 

(Europese Farmacopee, monografie 1543); 

voor de reacties ter identificatie van sulfaten in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  Europese farmacopee, monografie 2.3.1; 

voor de kristallografische karakterisering van het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  röntgendiffractie; 

voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621); 
voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 
C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Vissen:

100 (totaal) 

Andere 

diersoorten: 

150 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2.Mangaan(II)sulfaat-
monohydraat mag in de handel 
worden gebracht en als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. Het gebruik in drinkwater is 
verboden.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 
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Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b504 Mangaanchela

at van 

aminozuren, 

gehydrateerd

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Mangaanaminozuurcomplex waarin het mangaan 

en de van sojaeiwitten afkomstige aminozuren 
gecheleerd zijn met datieve covalente bindingen, 

in poedervorm, met een minimumgehalte aan 

mangaan van 8 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Mn(x)1 3 · nH2O, x = 

anion van een aminozuur afkomstig van zuur 
gehydrolyseerde sojaeiwitten; 

maximaal 10 % van de moleculen hebben een 

atomaire massa van meer dan 1 500 Da. 

Analysemethoden(1) 

voor de kwantificering van het gehalte aan 

aminozuren in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

 ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 
fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage III, deel F); 

voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621); 
voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 
C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Vissen: 

100 (totaal) 

Andere 

diersoorten: 

150 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2.Mangaanchelaat van 
aminozuren, gehydrateerd, mag 
in de handel worden gebracht en 
als een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. Het gebruik in drinkwater is 
verboden.
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middel

Toevoegings-
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b505 Mangaanchela

at van 

eiwithydrolysat

en

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Mangaanchelaat van eiwithydrolysaten, in 

poedervorm, met een minimumgehalte aan 
mangaan van 10 %. 

Minimum van 50 % mangaan in chelaatvorm. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Mn(x)1 3 · nH2O, x = 

anion van een eiwithydrolysaat dat een aminozuur 

uit sojaeiwithydrolysaat bevat. 

Analysemethoden(1) 

voor de kwantificering van het gehalte aan 
eiwithydrolysaat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

 ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 
fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage III, deel F); 

voor de bepaling van het gehalte aan gecheleerd 
mangaan in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

 Fourier-transformatie-infraroodspectroscopie, 

gevolgd door multivariate regressiemethoden. 
voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in voormengsels:
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 
6869), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621); 

voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 

C), of 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Vissen: 

100 (totaal) 

Andere 

diersoorten: 

150 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2.Mangaanchelaat van 
eiwithydrolysaten mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

4. Het gebruik in drinkwater is 
verboden.

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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toevoegings-
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3b506 Mangaanchela

at van glycine, 

gehydrateerd

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Mangaanchelaat van glycine, gehydrateerd, in 

poedervorm, met een minimumgehalte aan 
mangaan van 15 %. 

Vochtgehalte: maximaal 10 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Mn(x)1-3 · nH2O, x = anion 

van glycine. 

Analysemethoden(1) 

voor de kwantificering van het glycinegehalte in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
 ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering (ninhydrine) en 

fotometrische detectie (Verordening (EG) nr. 

152/2009, bijlage III, deel F); 
voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en in voormengsels: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621); 
voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
mangaan in voedermiddelen en mengvoeders: 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie, bijlage IV, deel C), of 
  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Vissen: 

100 (totaal) 

Andere 

diersoorten: 

150 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Mangaanchelaat van glycine, 
gehydrateerd, mag in de handel 
worden gebracht en als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. Het gebruik in drinkwater is 
verboden.
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3b507 Dimangaanchl

oridetrihydroxi

de

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Granulaatpoeder met een minimumgehalte van 44 

% mangaan en een maximumgehalte van 7 % 
mangaanoxide 

Karakterisering van de werkzame stof 
Dimangaanchloridetrihydroxide 
Chemische formule: Mn2(OH)3Cl 

CAS-nummer: 39438-40-9 

Analysemethoden(1) 

voor de identificatie van de kristallografische 

karakterisering van het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

  röntgendiffractie; 

voor de kwantificering van chloor in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  titratie   Verordening (EG) nr. 152/2009; 

voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

mangaan in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in voormengsels: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621); 
voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
mangaan in voedermiddelen en mengvoeders: 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS 

(Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, deel 
C), of 

  atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510), of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-
AES (CEN/TS 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Vissen: 

100 (totaal) 

Andere 

diersoorten: 

150 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2.Dimangaanchloridetrihydroxid
e mag in de handel worden 
gebracht en als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalatie of contact 
met de huid of met de ogen, met 
name wegens het gehalte aan 
zware metalen waaronder nikkel. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

4. Het gebruik in drinkwater is 
verboden.
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van dierlijke oorsprong

3b6.10 Zinkchelaat 

van het 

hydroxy-

analoog van 

methionine

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Zinkchelaat van het hydroxy-analoog van 

methionine met 17,5-18 % zink en 81 % (2-
hydroxy-4-methylthio)butaanzuur

Minerale olie:   1 %

Analysemethode (1)

Atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES) overeenkomstig EN 

15510:2007 

/ Alle soorten / / Honden en 

katten: 200 

(totaal) 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-
bescherming, veiligheidsbril en -
handschoenen worden gedragen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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in mg werkzame stof/kg volledig 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 
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van dierlijke oorsprong

3b601 Zinkacetaat- 

dihydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Zinkacetaat-dihydraat in poedervorm, met een 

minimumzinkgehalte van 29,6 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Zn(CH3COO)2 · 2H2O 

CAS-nummer: 5970-45-6 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificering van zinkacetaat-dihydraat 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 titratie met natriumedetaat (monografie 1482 

van de Europese Farmacopee). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 

 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 
ontsluiting onder druk. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in voedermiddelen en mengvoeders: 

  Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie (2) 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) -  

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 
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toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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periode
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van dierlijke oorsprong

3b602 Watervrij 

zinkchloride

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Watervrij zinkchloride in poedervorm, met een 

minimumzinkgehalte van 46,1 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: ZnCl2 

CAS-nummer: 7646-85-7 

Analysemethode (1) 

Voor de kwantificering van watervrij zinkchloride 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 titratie met natriumedetaat (monografie 0110 

van de Europese Farmacopee). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 

 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 
ontsluiting onder druk; 

  ICP-AES CEN-methode (EN ISO 11885); niet 

voor voormengsels. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
zink in voedermiddelen en mengvoeders: 

  Verordening (EG) nr. 152/2009 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 
 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) - 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als vloeibaar voormengsel in 
diervoeder worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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3b603 Zinkoxide Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Zinkoxide in poedervorm, met een 

minimumzinkgehalte van 72 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: ZnO 

CAS-nummer: 1314-13-2 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificering van zinkoxide in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 titratie met natriumedetaat (monografie 0252 

van de Europese Farmacopee). 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 

 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 
ontsluiting onder druk. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in voedermiddelen en mengvoeders: 

  Verordening (EG) nr. 152/2009 
  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 
ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) - 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b604 Zinksulfaat- 

heptahydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Zinksulfaat-heptahydraat in poedervorm, met een 

minimumzinkgehalte van 22 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: ZnSO4 · 7H2O 

CAS-nummer: 7446-20-0 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificering van zinksulfaat-
heptahydraat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

 titratie met natriumedetaat (monografie 0111 
van de Europese Farmacopee). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 
 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 

 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in voedermiddelen en mengvoeders: 
  Verordening (EG) nr. 152/2009 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) - 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b605 Zinksulfaat- 

monohydraat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Zinksulfaat-monohydraat in poedervorm, met een 

minimumzinkgehalte van 34 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: ZnSO4 · H2O 

CAS-nummer: 7446-19-7 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificering van zinksulfaat-
monohydraat in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

 titratie met natriumedetaat (monografie 2159 
van de Europese Farmacopee). 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 
 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 

 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in voedermiddelen en mengvoeders: 
  Verordening (EG) nr. 152/2009 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) - 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b606 Zinkchelaat 

van 

aminozuren, 

gehydrateerd

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Zinkaminozuurcomplex waarin het zink en de van 

soja-eiwitten afkomstige aminozuren gecheleerd 
zijn met datieve covalente bindingen, in 

poedervorm, met een minimumzinkgehalte van 10 

%. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion 

van een aminozuur afkomstig van een soja-
eiwithydrolysaat. 

Maximaal 10 % van de moleculen hebben een 

atomaire massa van meer dan 1 500 Da. 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificering van het gehalte aan 

aminozuren in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

 methode van ionenwisselingschromatografie 

met post-column derivatisering en uv- of 
fluorescentiedetectie: bijlage III, deel F, bij 

Verordening (EG) nr. 152/2009. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 
en in voormengsels: 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 
ontsluiting onder druk. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in voedermiddelen en mengvoeders: 
  Verordening (EG) nr. 152/2009 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) -  

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2.Zinkchelaat van aminozuren 
mag in de handel worden 
gebracht en als een 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b607 Zinkchelaat 

van 

glycinehydraat 

(vast)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Zinkchelaat van glycinehydraat, in poedervorm, 

met een minimumzinkgehalte van 15 %. Vocht: 
maximaal 10 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion 
van glycine. 

Analysemethoden (1) 
Voor de kwantificering van het glycinegehalte in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 methode van ionenwisselingschromatografie 
met post-column derivatisering en uv- of 

fluorescentiedetectie: bijlage III, deel F, bij 

Verordening (EG) nr. 152/2009. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 

 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 
Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in voedermiddelen en mengvoeders: 

  Verordening (EG) nr. 152/2009 
  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 
 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 

 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 
ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) - 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b608 Zinkchelaat 

van 

glycinehydraat 

(vloeibaar)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Vloeibaar zinkchelaat van glycinehydraat, met een 

minimumzinkgehalte van 7 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion 

van glycine. 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificering van het glycinegehalte in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 methode van ionenwisselingschromatografie 

met post-column derivatisering en uv- of 
fluorescentiedetectie: bijlage III, deel F, bij 

Verordening (EG) nr. 152/2009. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 
en in voormengsels: 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 
zink in voedermiddelen en mengvoeders: 

  Verordening (EG) nr. 152/2009 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 
 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 
inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) -  

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2.Zinkchelaat van 
glycinehydraat (vloeibaar) mag 
in de handel worden gebracht en 
als een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b609 zinkchloridehy

droxide- 

monohydraat

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Chemische formule: Zn5(OH)8Cl2(H2O)

CAS-nummer: 12167-79-2
Zuiverheid: minimaal 84 %

Zinkoxide: maximaal 9 %

Zinkgehalte: minimaal 54 %

Deeltjes < 50 μm: minder dan 1 %

Analysemethode (1)

Voor de identificatie van zinkchloridehydroxide in 
kristalvorm in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding:

- röntgendiffractie (XRD).
Voor de bepaling van het totaalgehalte aan zink in 

het toevoegingsmiddel en voormengsels:

- EN 15510: Atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) of
- CEN/TS 15621: Atomaire-emissiespectrometrie 

met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk.
Voor de bepaling van het totaalgehalte aan zink in 

voedermiddelen en mengvoeders:

- atomaireabsorptiespectrometrie (AAS) of

- EN 15510 of CEN/TS 15621. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal).

1. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
bij hantering.

2. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b611 Zinkchelaat 

van 

methionine 

(1:2)

Karakterisering van het toevoegingsmiddel 

Poeder met een minimumgehalte van 78 % DL-

methionine en met een gehalte van tussen 17,5 % 
en 18,5 % zink.

Karakterisering van de werkzame stof 

Zinkchelaat van methionine: zink-methionine 
(1:2) (Zn(Met)2) 

Chemische formule: C10H20N2O4S2Zn 

CAS-nummer: 151214-86-7.

Analysemethoden (1)

Voor de kwantificering van methionine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

- ISO/CD 17180: methode van 

ionenwisselingschromatografie met post-column 

derivatisering en fotometrische of fluorimetrische 
detectie;

Voor de kwantificatie van het totaalgehalte aan 
zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

en in voormengsels: 

- EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 
- CEN/TS 15621: atomaire-emissiespectrometrie 

met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk;

Voor de kwantificatie van het totaal aan zink in de 
diervoeders: 

- Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie (2)   atoomabsorptiespectrometrie 
(AAS), of   

- EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 

- CEN/TS 15621: atomaire-emissiespectrometrie 
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

/ Alle soorten / / Honden en 

katten: 200 

(totaal) 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal).

1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in het diervoeder verwerkt. 

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: 
bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en  
handschoenen worden gedragen. 

3. Er moet rekening worden 
gehouden met de bijdrage van 
het toevoegingsmiddel aan de 
aanvoer van methionine in de 
voeding. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b612 Zinkchelaat 

van 

eiwithydrolysat

en

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Zinkchelaat van eiwithydrolysaten, in 

poedervorm, met een minimumzinkgehalte van 10 
%. Minimum van 85 % zinkchelaat. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Chemische formule: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion 
van een eiwithydrolysaat dat een aminozuur uit 

soja-eiwithydrolysaat bevat. 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificering van het gehalte aan 

eiwithydrolysaten in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

 methode van ionenwisselingschromatografie 

met post-column derivatisering en uv- of 

fluorescentiedetectie: bijlage III, deel F, bij 
Verordening (EG) nr. 152/2009. 

Voor de bepaling van het gehalte aan zinkchelaat 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
 Fourier-transformatie-infraroodspectroscopie, 

gevolgd door multivariate regressiemethoden. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 
en in voormengsels: 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), of 
 EN/TS 15621: atomaire-emissiespectrometrie 
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 
ontsluiting onder druk. 

Voor de kwantificering van het totaalgehalte aan 

zink in voedermiddelen en mengvoeders: 
  Verordening (EG) nr. 152/2009 

  atoomabsorptiespectrometrie (AAS); of 

 EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES); of 
 EN 15621: atomaire-emissiespectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) na 

ontsluiting onder druk. 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) - 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) - 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle vissoorten 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) -  

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2.Zinkchelaat van 
eiwithydrolysaten mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
gevaren bij inhalering, contact 
met de huid of met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

27/07/2026 /

2016/1095
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b613 Zinkbislysinaat Karakterisering van het toevoegingsmiddel 
Poeder of korrels met een minimumzinkgehalte 

van 13,5 % en een minimumlysine-HCl-gehalte 
van 85,0 %. 

Zink in de vorm van zinkchelaat van bislysinaat 

HCI: minimaal 85 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Zinkchelaat van bislysinaat HCI 

Chemische formule: Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 
2H2O 

CAS-nummer: 23333-98-4 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van het lysinegehalte in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 
 ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-UV/FD), of 
  VDLUFA 4.11.6 of EN ISO 17180. 

Voor de bepaling van het totaalgehalte aan zink in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 
 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510, of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-
AES)   EN 15621. 
Voor de bepaling van het totaalgehalte aan zink in 

de voedermiddelen en mengvoeders: 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510, of 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-

AES)   EN 15621, of 
  atoomabsorptiespectrometrie (AAS)   

Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie 

(2). 

/ Alle 

diersoorten

/ / Honden en 

katten: 200 

(totaal) 

Zalmachtigen 

en 

melkvervanger

s voor 

kalveren: 180 

(totaal) 

Biggen, 

zeugen, 

konijnen en 

alle 

vissoorten, 

behalve 

zalmachtigen: 

150 (totaal) 

Andere 

soorten en 

categorieën: 

120 (totaal)

1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in het diervoeder verwerkt. 

2. Zinkbislysinaat mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels stellen 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vast voor het omgaan met 
potentiële risico's bij inhalering, 
contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

08/07/2026 /

2016/973
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b8.10 Organische 

vorm van 

seleen, 

geproduceerd 

door 

Saccharomyces

 cerevisiae 

CNCM I-3060 

(Geïnactiveerd

e 

geseleniseerde 

gist)

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Organisch seleen, hoofdzakelijk selenomethionine 

(63 %) en selenocomponenten met laag moleculair 
gewicht (34-36 %) met 2 000-2 400 mg Se/kg 

(97-99 % organisch seleen)

Analysemethode (1)

Atomaire-absorptiespectrometrie (AAS) met 

Zeeman-grafietoven of hydride AAS

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker:
bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen.

3. Maximale toevoeging van 
organisch seleen: 0,20mg Se/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12%.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

18/12/2016 /

1750/2006 - 427/2013

3b8.11 Selenomethion

ine 

geproduceerd 

door 

Saccharomyces

 cerevisiae 

NCYC R397 

(Geïnactiveerd

e 

geseleniseerde 

gist)

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Organisch seleen, hoofdzakelijk selenomethionine 
(63 %) met 2 000-3 500 mg Se/kg (97-99 % 
organisch seleen)

Analysemethode (1)

Atomaireabsorptiespectrometrie (AAS) met 
Zeemangrafietoven of hydride-AAS

/ Alle 

diersoorten

/ / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen.

3. Maximale toevoeging van 
organische seleen: 0,20mg Se/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12%.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

28/06/2017 /

2017/1086 - 634/2007 - 427/2013
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b8.12 Selenomethion

ine 

Selenomethion

ine 

geproduceerd 

door 

Saccharomyces

 cerevisiae 

CNCM I-3399 

(Geïnactiveerd

e 

geseleniseerde 

gist)

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Organisch seleen, hoofdzakelijk selenomethionine 

(63 %)
met 2 000-3 500 mg Se/kg (97-99 % organisch 

seleen)

Karakterisering van de werkzame stof

Selenomethionine geproduceerd door 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 

(Geïnactiveerde geseleniseerde gist)

Analysemethode (1)

Atomaire-absorptiespectrometrie (AAS) met 
Zeeman-grafietoven of hydride-AAS 

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen.

3. Maximale toevoeging van 
organisch seleen: 0,20mg Se/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12%.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

19/10/2019 /

900/2009 - 427/2013 - 2017/2233

3b801 Natriumselenie

t

Karakterisering van het toevoegingsmiddel 
Natriumseleniet in poedervorm, met een 
minimumgehalte van 45 % seleen 

Karakterisering van de werkzame stof 
Natriumseleniet 
Chemische formule: Na2SeO3 
CAS-nummer 10102-18-8 
Einecs-nummer 233-267-9 

Analysemethode(1) 
Voor de karakterisering van natriumseleniet: 
  titrimetrie   monografie 01/2008:1677 van de 
Europese Farmacopee, en/of 
  gravimetrie 
Voor de kwantificering van de totale hoeveelheid 
natrium in natriumseleniet: 
  atomaireabsorptiespectrometrie (AAS)   EN 
ISO 6869:2000, of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP- AES)   EN 15510:2007 
Voor de kwantificering van de totale hoeveelheid 
seleen in voormengsels, voedermiddelen en 
mengvoeders: 
  atomaireabsorptiespectrometrie met 
hydridevorming (HGAAS) na 
microgolfdigestie   EN 16159:2012 

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Natriumseleniet mag in de 
handel worden gebracht en 
gebruikt als een 
toevoegingsmiddel in de vorm 
van een preparaat. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij inademing 
of contact met de huid of de 
ogen te voorkomen. Als die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel adequate 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 

03/02/2029 /

2019/49
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b802 Gecoate 

korrels 

natriumseleniet

Karakterisering van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van gecoate korrels natriumseleniet met 

  een seleengehalte van 1 % tot 4,5 %; 
  omhullingsmiddelen en dispergeermiddelen 

(polyoxyethyleen (20), sorbitaanmonolauraat (E 

432), glycerolpolyethyleenglycolricinoleaat (E 

484), polyethyleenglycol 300, sorbitol (E 420ii) of 
maltodextrine) tot maximaal 5 %, en 

  granuleringsmiddelen 

(calciummagnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, 
maiskolfspillen) tot maximaal 100 % m/m 

Deeltjes < 50 μm: minder dan 5 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
Natriumseleniet 

Chemische formule: Na2SeO3 

CAS-nummer 10102-18-8 
Einecs-nummer 233-267-9 

Analysemethode(1) 
Voor de kwantificering van de totale hoeveelheid 

seleen in het toevoegingsmiddel voor diervoeding 

(preparaat van gecoate korrels): 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP- AES), of 

  massaspectrometrie met inductief gekoppeld 

plasma (ICP-MS) 
Voor de kwantificering van de totale hoeveelheid 
natrium in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding (preparaat van gecoate korrels): 

  atomaireabsorptiespectrometrie (AAS)   EN 

ISO 6869:2000, of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP- AES)   EN 15510:2007 

Voor de kwantificering van de totale hoeveelheid 

seleen in voormengsels, voedermiddelen en 
mengvoeders: 

  atomaireabsorptiespectrometrie met 

hydridevorming (HGAAS) na 
microgolfdigestie   EN 16159:2012 

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij inademing 
of contact met de huid of de 
ogen te voorkomen. Als die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel adequate 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 

03/02/2029 /

2019/49
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b813 Selenomethion

ine 

geproduceerd 

door 

Saccharomyces

 cerevisiae 

NCYC R646 

(Geïnactiveerd

e 

geseleniseerde 

gist)

Karakterisering van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van organisch seleen: 

Seleengehalte: 1 000 tot 2 650 mg Se/kg 
Organisch seleen > 98 % van totaal seleen 

Selenomethionine > 70 % van totaal seleen.

Karakterisering van de werkzame stof 

Selenomethionine geproduceerd door 

Saccharomyces cerevisiae NCYC R646.

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van selenomethionine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
Hogedrukvloeistofchromatografie en inductief 

gekoppelde plasmamassaspectrometrie (HPLC-

ICPMS) na drievoudige proteolytische digestie;

Voor de bepaling van het totaal aan selenium in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

Inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie 
(ICPMS) na microgolfdigestie met HNO3/H2O2;

Voor de bepaling van het totaal aan selenium in 

voormengsel en diervoeding:
Hydridegeneratieatoomabsorptiespectrometrie 

(HGAAS) na microgolfdigestie met HNO3/ H2O2 

(EN 16159:2012).

/ alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt. 

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: 
bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

3. Maximale toevoeging van 
organisch seleen: 0,20 mg Se/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %.

29/05/2023 /

427/2013
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b814 Het hydroxy-

analoog van 

selenomethioni

ne

Karakterisering van het toevoegingsmiddel 

Vast en vloeibaar preparaat van het hydroxy-

analoog van selenomethionine
Gehalte aan selenium: 

18 000 tot 24 000 mg Se/kg 

Organisch selenium > 99 % van totaal Se 

Hydroxy-analoog van selenomethionine > 98 % 
van totaal Se 

Vast preparaat: 5 % hydroxy-analoog van 

selenomethionine en 95 % draagstof
Vloeibaar preparaat: 5 % hydroxy-analoog van 

selenomethionine en 95 % gedistilleerd water.

Karakterisering van de werkzame stof 

Organisch seleen van hydroxy-analoog van 

selenomethionine (R,S-2-hydroxy-4-methylseleno-

butaanzuur) 
Chemische formule: C5H10O3Se 

CAS-nummer: 873660-49-2.

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van het hydroxy-analoog van 

methionine in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 
- hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 

UV-detectie op 220 nm (HPLC-UV);

Voor de bepaling van het totaal aan seleen in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
- inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie 

(ICPMS) na microgolfdigestie met HNO3/H2O2, 

of 
- inductief gekoppelde plasma-

atoomemissiespectrometrie (ICPAES) na digestie 

met HNO 3/HCl;

Voor de bepaling van het totaal aan seleen in 

voormengels en diervoeding: 

- hydridegeneratieatoom-absorptiespectrometrie 
(HGAAS) na microgolfdigestie met HNO3/H2O2 

(EN 16159:2012).

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in diervoeder verwerkt. 

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: 
bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

3. Maximale toevoeging van 
organisch seleen: 
0,20 mg Se/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %. 

04/06/2023 /

445/2013

12/04/2019 Pagina 924 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b815 L-

selenomethioni

ne

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

Vast preparaat van L-selenomethionine met 

gehalte seleen < 40 g/kg

Karakterisering van de werkzame stof

Organisch seleen in de vorm van

L-selenomethionine (2-amino-4-methylselanyl-
butaanzuur) uit chemische synthese

Chemische formule: C 5H 11NO 2Se

CAS-nummer: 3211-76-5 Kristallijn poeder met > 
97 % L-selenomethionine en > 39 % seleen

Analysemethode (1)

Voor de bepaling van L-selenomethionine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

hogedrukvloeistofchromatografie en inductief 

gekoppelde plasmamassaspectrometrie (HPLC-
ICPMS) na drievoudige proteolytische digestie. 

Voor de bepaling van het totale seleengehalte in 
het toevoegingsmiddel voor diervoeding: inductief 

gekoppelde plasmamassaspectrometrie (ICPMS) 

of atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES).

Voor de bepaling van het totale seleengehalte in 

voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 
hydridegeneratieatoom-absorptiespectrometrie 
(HGAAS) na microgolfdigestie (EN 16159:2012). 

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker:
bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen.

3. Door verwerking van 
technologische 
toevoegingsmiddelen of 
voedermiddelen in het 
toevoegingsmiddelpreparaat 
moet ervoor worden gezorgd dat 
de stofvorming minder dan 0,2 
mg seleen/m3 lucht bedraagt.

4. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de 
toevoegingsmiddelen en van het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
vermeld.

5. Maximale toevoeging van 
organisch seleen:
0,20 mg Se/kg volledig 
diervoeder met een vochtgehalte 
van 12 %.

6. Als het preparaat een 
technologisch 
toevoegingsmiddel bevat of 
voedermiddelen waarvoor een 
maximumgehalte is bepaald of 
die aan andere beperkingen zijn 
onderworpen, verstrekt de 
fabrikant van het toevoegings-
middel voor diervoeder deze 
gegevens aan de klanten.

28/02/2024 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b816 DL-

selenomethioni

ne

Karakterisering van het toevoegingsmiddel: 
Vast preparaat van DL-selenomethionine met een 

seleengehalte van 1 800 mg/kg t/m 2 200 mg/kg 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Organisch seleen in de vorm van DL-

selenomethionine ((RS2)-2-amino- 4-
methylselenylbutaanzuur) uit chemische synthese 

Chemische formule: C5H11NO2Se 

CAS-nummer: 2578-28-1 
Poeder met minimaal 97 % DL-selenomethionine 

Analysemethode (1) : 
Voor de vaststelling van DL-selenomethionine in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

hogeprestatie-vloeistofchromatografie met UV-

detectie (HPLC-UV).
Voor de bepaling van het totale seleengehalte in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding: inductief 

gekoppelde plasmamassaspectrometrie (ICP-MS) 
of atomare-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES). 

Voor de bepaling van het totale seleengehalte in 

voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 
hydridegeneratieatoom-absorptiespectrometrie 

(HGAAS) na microgolfdigestie (EN 16159:2012). 

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

3.Door verwerking van 
technologische 
toevoegingsmiddelen of 
voedermiddelen in het 
toevoegingsmiddelpreparaat 
moet ervoor worden gezorgd dat 
de stofvorming minder dan 0,2 
mg seleen/m3 lucht bedraagt. 

4. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de 
toevoegingsmiddelen en van het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoorwaarden 
vermeld. 

5.Als het preparaat een 
technologisch 
toevoegingsmiddel bevat of 
voedermiddelen waarvoor een 
maximumgehalte is bepaald of 
die aan andere beperkingen zijn 
onderworpen, verstrekt de 
fabrikant van het 
toevoegingsmiddel voor 
diervoeder deze gegevens aan de 
klanten. 

6.Maximale toevoeging van 
organisch seleen: 0,20 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b817 Selenomethio-

nine 

geproduceerd 

door 

Saccharomyces

 cerevisiae 

NCYC R645 

(Geïnactiveerd

e 

geseleniseerde 

gist)

Karakterisering van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van organisch seleen: 

Seleengehalte: 2 000 tot 2 400 mg Se/kg 
Organisch seleen > 98 % van totaal seleen

Selenomethionine > 70 % van totaal seleen 

Karakterisering van de werkzame stof 
Selenomethionine geproduceerd door 

Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 

Chemische formule: C5H11NO2Se 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van selenomethionine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie met uv-detectie 

(RP-HPLC-UV) of 
 hogedrukvloeistofchromatografie en inductief 

gekoppelde plasmamassaspectrometrie (HPLC-

ICPMS) na drievoudige proteolytische digestie.
Voor de bepaling van het totaal aan seleen in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP-AES) of 
 inductief gekoppelde 

plasmamassaspectrometrie (ICPMS). 

Voor de bepaling van het totaal aan seleen in 
voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 
hydridegeneratieatoomabsorptie- spectrometrie 
(HGAAS) na microgolfdigestie (EN 16159:2012). 

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1.Het toevoegings-middel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-bescherming, 
veiligheidsbril en handschoenen 
worden gedragen. 

3. Door verwerking van 
technologische toevoegings-
middelen of voedermiddelen in 
het toevoegings-middelpreparaat 
moet ervoor worden gezorgd dat 
de stofvorming minder dan 0,2 
mg seleen/m3 lucht bedraagt. 

4. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de toevoegings-
middelen en van het 
voormengsel worden de opslag-
en stabiliteitsvoor-waarden 
vermeld. 

5. Maximale toevoeging van 
organisch seleen: 0,20 mg Se/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 

13/04/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3b818 Zink-L-

selenomethioni

ne

Karakterisering van het toevoegingsmiddel 
Vast preparaat van zink-L-selenomethionine met 

een seleengehalte van 1 tot 2 g/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
Organisch seleen in de vorm van zink- L-

selenomethionine 
Chemische formule: C5H10ClNO2SeZn 

Kristallijn poeder met 

L-selenomethionine > 62 %, 
seleen > 24,5 %, 

zink > 19 % en 

chloride > 20 % 

Analysemethode(1) 

Voor het bepalen van selenomethionine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  hogeprestatievloeistofchromatografie met 

fluorescentiedetectie (HPLC- FLD) 

Voor het bepalen van de totale hoeveelheid seleen 
in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP- AES), of 

  massaspectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-MS) 

Voor het bepalen van de totale hoeveelheid seleen 

in voormengsels, voedermiddelen en 
mengvoeders: 
  atomaireabsorptiespectrometrie met 
hydridevorming (HGAAS) na 

microgolfdigestie   EN 16159 

Voor de kwantificering van de totale hoeveelheid 
zink in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP- AES)   EN 15510, of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk (ICP-

AES)   EN 15621 

/ Alle soorten / / 0,50 (totaal) 1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij inademing 
of contact met de huid of de 
ogen te voorkomen. Als die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel adequate 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 

3. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld.

4. Maximale toevoeging van 
organisch seleen: 0,20 mg Se/kg 
volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 %. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-Fe / 

IJzer(II)chelaat 

van 

glycinehydraat

Fe(x)1-3 . nH2O

(x = anion van synthetische glycine)
/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Andere soorten / / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

2017/2330 - 479/2006
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(II)carb

onaat

FeCO3/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

2017/2330 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(II)chlo

ride-

tetrahydraat

FeCl2·4H2O/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(III)chl

oride-

hexahydraat

FeCl3·6H2O/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

2017/2330 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(II)citra

at-hexahydraat

Fe3(C6H5O7)2·6H2O/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(II)fum

araat

FeC4H2O4/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

2017/2330 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 IJzer-

Fe/Ijzer(II)lacta

at-trihydraat

Fe(C3H5O3)2·3H2O/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(III)oxi

de

Fe2O3/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

2017/2330 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(II)sulfa

at-

monohydraat

FeSO4H2O/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

2017/2330 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(II)sulfa

at-

heptahydraat

FeSO4·7H2O/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

2017/2330 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1 Ijzer-

Fe/Ijzer(II)chel

aat van 

aminozuren, 

gehydrateerd

Fe(x)1-3· nH2O

(x = anion van een aminozuur dat van 

gehydrolyseerde soja-eiwitten afkomstig is)
Molecuulgewicht niet groter dan 1 500

/ Schapen / / 500 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Gezelschapsdie

ren

/ / 1 250 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Varkens / / - Biggen tot 

één week vóór 

het spenen:

250 mg/dag.

- Andere 

varkens: 750 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 750 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/2330 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/07/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
04/01/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/01/2020

04/01/2020 /

2017/2330 - 2112/2003 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 2 Jodium-

I/Calciumjodaa

t-hexahydraat

Ca(IO3)2 . 6H2O/ Paardachtigen / / 4 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Melkkoeien en 

legkippen

/ / 5 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Vissen / / 20 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Andere 

diersoorten of

-categorieën

/ / 10 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 1459/2005
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 2 Jodium-

I/Natriumjodid

e

NaI/ Paardachtigen / / 4 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Melkkoeien en 

legkippen

/ / 5 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Vissen / / 20 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Andere 

diersoorten of

-categorieën

/ / 10 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 1459/2005
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 4 Koper-

Cu/Koper(II)ch

elaat van 

glycinehydraat

Cu (x)1-3 . nH2O

(x = anion van synthetische glycine)
/ Varkens / / - Biggen tot 

twaalf weken: 

170 (totaal)

- Andere 

varkens: 25 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Runderen / / 1) runderen 

voordat ze 

beginnen te 

herkauwen:

melkvervanger

s: 15 (totaal).

- Andere 

volledige 

diervoeders:

15 (totaal)

2) andere 

runderen: 35 

(totaal)

De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 
etikettering en begeleidende 
documenten.
Nadat ze begonnen zijn te 
herkauwen:
Wanneer het kopergehalte in 
diervoeders minder bedraagt dan 
20 mg/kg-1:
 het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij runderen die 
grazen op weiden met een hoog 
molybdeen- of 
zwavelgehalte, tot een 
kopertekort leiden 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Schapen / / 15 (totaal) De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 

etikettering en begeleidende 

documenten.
Wanneer het kopergehalte in 

diervoeders meer bedraagt dan 

10 mg/kg-1:

 het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 

leiden  

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

13/08/2020 /

Vissen / / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Schaaldieren / / 50 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Andere soorten / / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

2018/1039 - 479/2006
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 4 Koper-

Cu/Koper(II)ac

etaat-

monohydraat

Cu(CH3COO)2·H2O/ Varkens / / - Biggen tot 

12 weken: 170 

(totaal)

- Andere 

varkens: 25 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Runderen / / 1. Runderen 

voordat ze 

beginnen te

herkauwen:

- Kunstmelk: 

15 (totaal)

- Andere 

volledige 

diervoeders: 

15 (totaal)

2. Andere 

runderen: 35 

(totaal)

De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 
etikettering en begeleidende 
documenten.
Nadat ze 
begonnen zijn te herkauwen:
Wanneer het kopergehalte in 
diervoeders minder bedraagt 
dan 20 mg/kg:
  Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij runderen 
die grazen op weiden met een
hoog molybdeen- of 
zwavelgehalte, tot een 
kopertekort leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Schapen / / 15 (totaal) De volgende vermeldingen 
worden

opgenomen in de etikettering en 

begeleidende documenten.
Wanneer het kopergehalte in 

diervoeders meer bedraagt dan 

10 mg/kg:

 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 

leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

13/08/2020 /

Vissen / / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Schaaldieren / / 50 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

2018/1039 - 1334/2003

12/04/2019 Pagina 945 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 4 Koper-

CU/Koper(II)h

ydroxide-

carbonaat, 

monohydraat

Koper — 

Cu/Koperhydr

oxidecarbonaat

monohydraat

CuCO3·Cu(OH)2·H2O/ Varkens / / - Biggen tot 

12 weken: 170 

(totaal)

- Andere 

varkens: 25 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Runderen / / 1. Runderen 

voordat ze 

beginnen te

herkauwen:

- Kunstmelk: 

15 (totaal)

- Andere 

volledige 

diervoeders: 

15 (totaal)

2. Andere 

runderen: 35 

(totaal)

De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 
etikettering en begeleidende 
documenten.
Nadat ze 
begonnen zijn te herkauwen:
Wanneer het kopergehalte in 
diervoeders minder bedraagt 
dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij runderen 
die grazen op weiden met een 
hoog molybdeen- of 
zwavelgehalte, tot een 
kopertekort leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

12/04/2019 Pagina 946 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Schapen / / 15 (totaal) De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 

etikettering en begeleidende 

documenten.
Wanneer het kopergehalte in 

diervoeders meer bedraagt 

dan 10 mg/kg: 

 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 

leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

13/08/2020 /

Vissen / / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Schaaldieren / / 50 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

2018/1039 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 4 Koper-

Cu/Koper(II)ch

loride-

dihydraat

CuCl2·2H2O/ Varkens / / - Biggen tot 

12 weken: 170 

(totaal)

- Andere 

varkens: 25 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Runderen / / 1. Runderen 

voordat ze 

beginnen te

herkauwen:

- Kunstmelk: 

15 (totaal)

- Andere 

volledige 

diervoeders: 

15 (totaal)

2. Andere 

runderen: 35 

(totaal)

De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 
etikettering en begeleidende 
documenten.
Nadat ze 
begonnen zijn te herkauwen:
Wanneer het kopergehalte in 
diervoeders minder bedraagt 
dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij runderen
die grazen op weiden met een 
hoog molybdeen- of 
zwavelgehalte, tot een 
kopertekort leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Schapen / / 15 (totaal) De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 

etikettering en begeleidende 

documenten.
Wanneer het kopergehalte in 

diervoeders meer bedraagt 

dan 10 mg/kg:

  Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 

leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

13/08/2020 /

Vissen / / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Schaaldieren / / 50 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

2018/1039 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 4 Koper-

Cu/Koper(II)ox

ide

CuO/ Varkens / / - Biggen tot 

12 weken: 170 

(totaal)

- Andere 

varkens: 25 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Runderen / / 1. Runderen 

voordat ze 

beginnen te

herkauwen:

- Kunstmelk: 

15 (totaal)

- Andere 

volledige 

diervoeders: 

15 (totaal)

2. Andere 

runderen: 35 

(totaal)

De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 
etikettering en begeleidende 
documenten.
Nadat ze 
begonnen zijn te herkauwen:
Wanneer het kopergehalte in 
diervoeders minder bedraagt 
dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij runderen 
die grazen op weiden met een 
hoog molybdeen- of 
zwavelgehalte, tot een 
kopertekort leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Schapen / / 15 (totaal) De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 

etikettering en begeleidende 

documenten.
Wanneer het kopergehalte in 

diervoeders meer bedraagt 

dan 10 mg/kg: 

 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 

leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

13/08/2020 /

Vissen / / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Schaaldieren / / 50 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

2018/2020 - 1334/2003

12/04/2019 Pagina 951 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 4 Koper-

Cu/Koper(II)su

lfaat-

pentahydraat

CuSO4·5H2O/ Varkens / / - Biggen tot 

12 weken: 170 

(totaal)

- Andere 

varkens: 25 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Runderen / / 1. Runderen 

voordat ze 

beginnen te

herkauwen:

- Kunstmelk: 

15 (totaal)

- Andere 

volledige 

diervoeders: 

15 (totaal)

2. Andere 

runderen: 35 

(totaal)

De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 
etikettering en begeleidende 
documenten.
Nadat ze 
begonnen zijn te herkauwen:
Wanneer het kopergehalte in 
diervoeders minder bedraagt 
dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte van diit 
diervoeder kan bij runderen 
die grazen op weiden met een 
hoog molybdeen- of 
zwavelgehalte, tot een 
kopertekort leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Schapen / / 15 (totaal) De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 

etikettering en begeleidende 

documenten.
Wanneer het kopergehalte in 

diervoeders meer bedraagt 

dan 10 mg/kg: 

 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 

leiden . 

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

13/08/2020 /

Vissen / / 25 (total) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Schaaldieren / / 50 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

2018/1039 - 1334/2003

12/04/2019 Pagina 953 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 4 Koper-

Cu/Koper(II)ch

elaat van 

aminozuren, 

gehydrateerd

Cu (x)1-3· nH2O

(x = anion van een aminozuur dat van 

gehydrolyseerde soja-eiwitten afkomstig is)
Molecuulgewicht niet groter dan 1 500

/ Varkens / / - Biggen tot 

12 weken: 170 

(totaal)

- Andere 

varkens: 25 

(totaal)

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Runderen / / 1. Runderen 

voordat ze 

beginnen te

herkauwen:

- Kunstmelk: 

15 (totaal)

- Andere 

volledige 

diervoeders: 

15 (totaal)

2. Andere 

runderen: 35 

(totaal)

De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 
etikettering en begeleidende 
documenten.
Nadat ze 
begonnen zijn te herkauwen:
Wanneer het kopergehalte in 
diervoeders minder bedraagt 
dan 20 mg/kg: 
 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij runderen 
die grazen op weiden met een 
hoog molybdeen- of 
zwavelgehalte, tot een 
kopertekort leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Schapen / / 15 (totaal) De volgende vermeldingen 
worden opgenomen in de 

etikettering en begeleidende 

documenten.
Wanneer het kopergehalte in 

diervoeders meer bedraagt 

dan 10 mg/kg: 

 Het kopergehalte van dit 
diervoeder kan bij bepaalde 

schapenrassen tot vergiftiging 

leiden .

! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 

en Voormengsels = 13/02/2019

Etikettering MV & VM VPD = 

13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 

13/08/2020

13/08/2020 /

Vissen / / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Schaaldieren / / 50 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

Andere 

diersoorten

/ / 25 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2018/1039 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 13/02/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
13/08/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
13/08/2020

13/08/2020 /

2018/1039 - 1334/2003

12/04/2019 Pagina 955 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 5 Mangaan-

Mn/Mangaanc

helaat van 

glycinehydraat

Mn (x)1-3 . nH2O

(x = anion van synthetische glycine)
/ Vissen / /  100 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Andere soorten / / 150 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

2017/1490 - 479/2006

E 5 Mangaan-

Mn/Mangaan(I

I)chloride-

tetrahydraat

MnCl2·4H2O/ Vissen / / 100 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Andere 

diersoorten

/ / 150 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

2017/1490 - 1334/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 5 Mangaan-

Mn/Mangaan(I

I)oxide

MnO/ Vissen / / 100 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Andere 

diersoorten

/ / 150 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

2017/1490 - 1334/2003

E 5 Mangaan-

Mn/Mangaan(I

I)sulfaat-

monohydraat

MnSO4·H2O/ Vissen / / 100 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Andere 

diersoorten

/ / 150 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

2017/1490 - 1334/2003
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E 5 Mangaan-

Mn/Mangaanc

helaat van 

aminozuren, 

gehydrateerd

Mn (x)1-3· nH2O (x = anion van een aminozuur 

dat van gehydrolyseerde soja-eiwitten afkomstig 

is)
Molecuulgewicht niet groter dan 1 500

/ Vissen / / 100 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

Andere 

diersoorten

/ / 150 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1490 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 11/03/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
11/09/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
11/09/2019

11/09/2019 /

2017/1490 - 1334/2003

E 7 Molybdeen-

Mo/Ammoniu

mmolybdaat

(NH4)6Mo7O24 . 4H2O/ Alle 

diersoorten

/ / 2,5 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 7 Molybdeen-

Mo/Natriumm

olybdaat

Na2MoO4 . 2H2O/ Alle 

diersoorten

/ / 2,5 (totaal) / /

2004/C50/01

E 8 Seleen-

Se/Natriumsele

niet

Na2SeO3/ Alle 

diersoorten

/ / 0,5 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2019/49 :

Etikettering Toevoegingsmiddel
en Voormengsels = 03/08/2019
Etikettering MV & VM VPD 
= 03/02/2020
Etikettering MV & VM NVPD 
= 03/02/2021

03/02/2021 /

2019/49 - 2004/C50/01

E 8 Seleen-

Se/Natriumsele

naat

Na2SeO4/ Alle 

diersoorten

/ / 0,5 (totaal) ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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Nutr itionele Toevoegingsmiddelen : Aminozuren, de zouten en de analogen daarvan3. c)

3.1.3 Zink-

methionine, 

technisch 

zuiver

[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]2Zn
DL-methionine:
min 80 %
Zn: max. 18,5 %

/ Herkauwers 

vanaf het 

begin van het 

herkauwen

/ / / Verklaringen op het etiket of de 
verpakking van het product:
- de vermelding:  Zink-
methionine 
- het gehalte aan DL-methionine 
- het vochtgehalte
- de diersoort of categorie
- erkenningsnummer van de 
verantwoordelijke

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 82/471

3.2.1 L-lysine 

technisch 

zuiver

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH 
L-lysine: min. 98 %

/ Alle 

diersoorten

/ / / Verklaringen op het etiket of op 
de verpakking van het product:
- de vermelding:  L-lysine 
- gehalte aan lysine 
- vochtgehalte
- erkenningsnummer van de 
verantwoordelijke

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 82/471

3.2.2 Vloeibaar 

concentraat 

van L-lysine 

(base)

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH
Voedingssubstraat : 
sacharose, melasse, zetmeelhoudende producten 
en hydrolyseproducten daarvan
L-lysine: min. 50 %

/ Alle 

diersoorten

/ / / Verklaringen op het etiket of de 
verpakking van het product:
- de vermelding:  Vloeibaar 
concentraat van L-lysine 
- gehalte aan lysine 
- vochtgehalte
- erkenningsnummer van de 
verantwoordelijke

/

88/485 - 82/471
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3.2.3 L-Lysine-

mono-

hydrochloride, 

technisch 

zuiver

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH.HCl

L-lysine: min. 78 %
/ Alle 

diersoorten

/ / / Verklaringen op het etiket of de 
verpakking van het product:
- de vermelding:  L-Lysine-
monohydrochloride 
- gehalte aan lysine 
- vochtgehalte
- erkenningsnummer van de 
verantwoordelijke

/

88/485 - 82/471

3.2.4 Vloeibaar 

concentraat 

van L-lysine-

monohydrochl

oride

L-lysine NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH.HCl 
Voedingssubstraat : 
sacharose, melasse, zetmeelhoudende producten 
en hydrolyseproducten
L-lysine: min. 22,4 %

/ Alle 

diersoorten

/ / / Verklaringen op het etiket of de 
verpakking van het product:
- de vermelding:  Vloeibaar 
concentraat van L-lysine-
monohydrochloride 
- gehalte aan lysine 
- vochtgehalte
- erkenningsnummer van de 
verantwoordelijke

/

88/485 - 82/471

3.2.5 L-

Lysinesulfaat, 

verkregen 

door gisting 

met 

Corynebacteriu

m glutamicum 

en de 

bijproducten 

daarvan

[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2.H2SO4
Voedingssubstraat :
suikerstroop, melasse, granen, zetmeelhoudende 
producten en hydrolyseproducten daarvan
L-lysine: min. 40 %

/ Alle 

diersoorten

/ / / Verklaringen op het etiket of de 
verpakking van het product:
- de vermelding:  L-lysinesulfaat 
en de bijproducten ervan, 
verkregen door gisting  
- gehalte aan lysine 
- vochtgehalte
- erkenningsnummer van de 
verantwoordelijke

/

88/485 - 82/471

3.4.1 L-tryptofaan 

technisch 

zuiver

(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH
L-tryptofaan: 
min. 98 %

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Verklaringen op het etiket of 
op de verpakking van het 
product:
- de vermelding:  L-Tryptofaan 
- L-tryptofaangehalte 
- vochtgehalte
- erkenningsnummer van de 
verantwoordelijke

! Overgangsmaatregelen 

2017/873 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 12/12/2017
Etikettering MV & VM VPD = 
12/06/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
12/06/2019

12/06/2019 /
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2017/873 - 82/471

3.4.2 DL-

tryptofaan, 

technisch 

zuiver

(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH
DL-tryptofaan:
min. 98 %

/ Alle 

diersoorten

/ / / Verklaringen op het etiket of op 
de verpakking van het product:
- de vermelding:  DL-
Tryptofaan 
- DL-tryptofaangehalte
- vochtgehalte
- erkenningsnummer van de 
verantwoordelijke

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 82/471

3c3.5.1 L-

histidinemono

hydrochloride-

monohydraat

Karakterisering van het toevoegingsmiddel

L-histidinemonohydrochloride-monohydraat: 98 
% geproduceerd door Escherichia coli (ATCC 
9637)
C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COOH· HCl· H2O

Analysemethode

Communautaire analysemethode voor de bepaling 
van aminozuren
(Richtlijn 98/64/EG van de Commissie tot 
wijziging van Richtlijn 71/393/EEG (1))

/ Zalmachtigen / / / ! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

02/04/2017 /

244/2007

3c3.6.1. L-arginine Karakterisering van het toevoegingsmiddel

L-arginine 98 % geproduceerd door 
Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870)
C6H14N4O2

Analysemethode

Communautaire analysemethode voor de bepaling 
van aminozuren (Richtlijn 98/64/EG van de 
Commissie tot wijziging van Richtlijn 
71/393/EEG (1))

/ Alle 

diersoorten

/ / / ! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/10/2017 /

1139/2007

12/04/2019 Pagina 962 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

3c3.8.1 L-isoleucine Samenstelling toevoegingsmiddel

L-isoleucine met een zuiverheidsgraad van ten 

minste 93,4 % (op de droge stof), geproduceerd 
door Escherichia coli

(FERM ABP-10641)   1 % ongeïdentificeerde 

onzuiverheden (als droge stof)

Karakterisering van de werkzame stof

L-isoleucine (C6H13NO2)

Analysemethode

Methode voor de bepaling van aminozuren, zoals 

omschreven in Verordening (EG) nr. 152/2009 (1) 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Het vochtgehalte vermelden.

2. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van ademhalings-
bescherming bij de hantering. 

14/05/2020 /

348/2010

3c301 DL-

methionine, 

technisch 

zuiver

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Methioninegehalte: minimaal 99 %.

Karakterisering van de werkzame stof 

IUPAC-naam: 2-amino-4-(methylthio)boterzuur 
CAS-nummer: 59-51-8 
Chemische formule: C5H11NO2S.

Analysemethoden (1) 

Voor de vaststelling van methionine in de 
toevoegingsmiddelen: 
- Ionenwisselingschromatografie gekoppeld met 
post-column derivatisering en fotometrische of 
fluorescentiedetectie
(HPLC- UV/FD) 
- ISO/DIS 17180;

Voor de bepaling van methionine in 
voormengsels, mengvoeders, voedermiddelen en 
water: 
- Ionenwisselingschromatografie gekoppeld met 
post-column derivatisering en fotometrische 
detectie (HPLC-UV) 
- Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie (bijlage III, onder F). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. DL-methionine, technisch 
zuiver, kan ook gebruikt worden 
via drinkwater. 

2. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels: 
 Wanneer het toevoegingsmiddel 
via drinkwater wordt toegediend, 
moet een teveel aan proteïnen 
worden vermeden.  

12/06/2023 /

469/2013
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3c302 Natrium DL- 

methionine, 

vloeibaar

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

DL-Methioninegehalte: minimaal 40 % 

Natrium: minimaal 6,2 % 
Water: maximaal 53,8 %.

Karakterisering van de werkzame stof 

IUPAC-naam: 2-amino-4-(methylthio)boterzuur 
natrium zout 

CAS-nummer: 41863-30-3 

Chemische formule: (C5H11NO2S)Na 

Analysemethoden 

Voor de vaststelling van methionine in de 
toevoegingsmiddelen: 

- Ionenwisselingschromatografie gekoppeld met 

post-column derivatisering en fotometrische of 

fluorescentiedetectie
(HPLC- UV/FD) 

- ISO/DIS 17180;

Voor de bepaling van methionine in 

voormengsels, mengvoeders, voedermiddelen en 

water: 

- Ionenwisselingschromatografie gekoppeld met 
post-column derivatisering en fotometrische 

detectie (HPLC-UV) 

- Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie (bijlage III, onder F). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-
bescherming, veiligheidsbril en -
handschoenen worden gedragen. 

2. Natrium methionine, 
vloeibaar, kan ook gebruikt 
worden via drinkwater. 

3. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels: 
- DL-Methioninegehalte, 
-  Wanneer het 
toevoegingsmiddel via 
drinkwater wordt toegediend, 
moet een teveel aan proteïnen 
worden vermeden.  

12/06/2023 /

469/2013
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3c303 DL-

methionine 

beschermd 

door 

copolymeer 

vinylpyridine/ 

styreen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat met :

DL-Methionine: minimaal 74 % 
Stearinezuur: maximaal 19 % 

Copolymeer poly(2-vinylpyridine) co-styreen: 

maximaal 3 % 

Ethylcellulose en natriumstearaat: maximaal 0,5 
%.

Karakterisering van de werkzame stof 

IUPAC-naam: 2-amino-4-(methylthio)boterzuur 

CAS-nummer: 59-51-8 

Chemische formule: C5H11NO2S 

Analysemethoden (1) 

Voor de vaststelling van methionine in de 

toevoegingsmiddelen: 
- Ionenwisselingschromatografie gekoppeld met 

post-column derivatisering en fotometrische of 

fluorescentiedetectie
(HPLC- UV/FD)

- ISO/DIS 17180;

Voor de bepaling van methionine in 
voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 

- Ionenwisselingschromatografie gekoppeld met 

post-column derivatisering en fotometrische 
detectie (HPLC-UV)
- Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie (bijlage III, onder F). 

/ Herkauwers / / / / 12/06/2023 /

469/2013
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3c304 DL-

methionine 

beschermd 

door 

ethylcellulose

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat met:

DL-Methionine: minimaal 85 % 
Ethylcellulose: maximaal 4 % 

Zetmeel: maximaal 8 % 

Natriumaluminiumsilicaat: maximaal 1,5 % 

Natriumstearaat: maximaal 1 % 
Water: maximaal 2 %.

Karakterisering van de werkzame stof 

IUPAC-naam: 2-amino-4-(methylthio)boterzuur 

CAS-nummer: 59-51-8 

Chemische formule: C5H11NO2S.

Analysemethoden (1)

Voor de vaststelling van methionine in de 

toevoegingsmiddelen: 
- Ionenwisselingschromatografie gekoppeld met 

post-column derivatisering en fotometrische of 

fluorescentiedetectie
(HPLC- UV/FD) 

- ISO/DIS 17180;

Voor de bepaling van methionine in 
voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 

- Ionenwisselingschromatografie gekoppeld met 

post-column derivatisering en fotometrische 
detectie (HPLC-UV) 
- Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie (bijlage III, onder F). 

/ Herkauwers / / / / 12/06/2023 /

469/2013
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3c305 L-methionine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
L-methionine met een zuiverheid van ten minste 

98,5 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-methionine ((2S)-2-amino-4-(methylthio) 

butaanzuur), geproduceerd door fermentatie met 
Escherichia coli (KCCM 11252P en KCCM 

11340P) 

Chemische formule: C5H11NO2S 
CAS-nummer: 63-68-3 

Analysemethode (1): 
Voor de identificatie van L-methionine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

infraroodabsorptie en optische rotatie   

methoden volgens FCC-monografieën. 
Voor de kwantificering van methionine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en 

voormengsels die meer dan 10 % methionine 
bevatten: ionenwisselingschromatografie met 

post-column derivatisering en fotometrische of 

fluorescentiedetectie (HPLC-VIS/FD)   ISO/DIS 

17180. 
Voor de bepaling van methionine in voormengsels 

die minder dan 10 % methionine bevatten, 

mengvoeders, voedermiddelen en water: 
ionenwisselingschromatografie met post-column 
derivatisering en fotometrische detectie 
(HPLC/VIS)   Verordening (EG) nr. 152/2009 

van de Commissie (2) (bijlage III, F). 

/ Alle soorten / / / 1. L-methionine kan ook via het 
drinkwater worden toegediend. 

2. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels:  Wanneer het 
toevoegingsmiddel via het 
drinkwater wordt toegediend, 
moet een teveel aan proteïnen 
worden vermeden. . 

3. Wanneer een vrijwillige 
verklaring betreffende het 
toevoegingsmiddel op het etiket 
van voedermiddelen en 
mengvoeders wordt aangebracht, 
wordt onder meer het volgende 
vermeld: 
 naam en identificatienummer 
van het toevoegingsmiddel, 
  toegevoegde hoeveelheid van 
het toevoegingsmiddel. 
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3c306 DL-methionyl-

DL-methionine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Kristallijn poeder uit chemische synthese met een 

minimum van 93 % DL-methionyl-DL-
methionine, een maximum van 3 % DL-

methionine en een maximum van 3 % 

natriumsulfaat (op basis van de droge stof) 

Karakterisering van de werkzame stof 
DL-methionyl-DL-methionine (2-[(2-amino-4-

methylsulfanylbutanoyl)amino]-4-
methylsulfanylbutaanzuur) 

Chemische formule: C10H20N2O3S2 

CAS-nummer: 52715-93-2 

Analysemethode (1) 

Voor de kwantificering van DL-methionyl-DL-

methionine in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: Reversed-phase 

hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan 

fotometrische detectie bij 205 nm (RP- HPLC-
UV). 

Voor de kwantificering van DL-methionyl-DL-

methionine in voormengsels, mengvoeders en 

voedermiddelen: methode van 
ionenwisselingschromatografie met post-column 

derivatisering en fotometrische detectie bij 570 

nm (IEC-UV). 

/ Vis en 

schaaldieren

/ / / Het vochtgehalte op het etiket 
vermelden. 
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3c307 Het hydroxy- 

analoog van 

methionine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Het hydroxy-analoog van methionine: minimaal 

88 % 
Water: maximaal 12 %.

Karakterisering van de werkzame stof 

IUPAC-naam: 2-hydroxy-4-(methylthio)boterzuur 
CAS-nummer: 583-91-5 

Chemische formule: C5H10O3S.

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van het hydroxy-analoog van 

methionine in het toevoegingsmiddel: 
- Titrimetrie, potentiometrische titratie gevolgd 

door redoxreactie. 

Voor de bepaling van het hydroxy-analoog van 
methionine in voormengsels, mengvoeders, 

voedermiddelen en water: 

- Hogedruk-vloeistofchromatografie and 
fotometrische detectie (HPLC-UV). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-
bescherming, veiligheidsbril en -
handschoenen worden gedragen. 

2. Het hydroxy-analoog van 
methionine kan ook gebruikt 
worden via drinkwater. 

3. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels: 
-  Wanneer het 
toevoegingsmiddel via 
drinkwater wordt toegediend, 
moet een teveel aan proteïnen 
worden vermeden.  

4. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van voedermiddelen en 
mengvoeders bij de vermelding 
van toevoegingsmiddelen, indien 
van toepassing: 
- naam van het 
toevoegingsmiddel,
- hoeveelheid van het 
toegevoegde hydroxy-analoog 
van methionine.  
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3c308 Calciumzout 

van het 

hydroxy-

analoog van 

methionine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Het hydroxy-analoog van methionine: minimaal 

84 % 
Calcium: minimaal 11,7 % 

Water: maximaal 1 %.

Karakterisering van de werkzame stof 

IUPAC-naam: 2-hydroxy-4-(methylthio)boterzuur, 

calciumzout 

CAS-nummer: 4857-44-7 
Chemische formule: (C5H9O3S)2Ca.

Analysemethoden (1)

Voor de bepaling van het hydroxy-analoog van 

methionine in het toevoegingsmiddel: 

- Titrimetrie, potentiometrische titratie gevolgd 

door redoxreactie. 

Voor de bepaling van het hydroxy-analoog van 

methionine in voormengsels, mengvoeders en 
voedermiddelen: 

- Hogedruk-vloeistofchromatografie en 

fotometrische detectie (HPLC-UV). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-
bescherming, veiligheidsbril en -
handschoenen worden gedragen.

2. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels: 
- Het gehalte wat betreft het 
hydroxy-analoog van 
methionine. 

3. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van voedermiddelen en 
mengvoeders bij de vermelding 
van toevoegingsmiddelen, indien 
van toepassing: 
- naam van het 
toevoegingsmiddel, 
- hoeveelheid van het 
toegevoegde hydroxy-analoog 
van methionine. 

12/06/2023 /

469/2013

3c309 Isopropylacryla

at van het 

hydroxy-

analoog van 

methionine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van isopropylacrylaat van het hydroxy-

analoog van methionine minimaal

95 % 
Water: maximaal 0,5 %.

Karakterisering van de werkzame stof 

IUPAC naam: isopropylacrylaat van 2-hydroxy- 4-
(methylthio)boterzuur 

CAS-nummer: 57296-04-5 

Chemische formule: C8H16O3S/

Analysemethoden 

Voor de bepaling van isopropylacrylaat van het 

hydroxy-analoog van methionine in de 
diervoeding: 

- Hogedruk-vloeistofchromatografie and 

fotometrische detectie (HPLC-UV). 

/ Herkauwers / / / 1. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels:
- Het gehalte wat betreft het 
hydroxy-analoog van 
methionine. 

2. Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van voedermiddelen en 
mengvoeders bij de vermelding 
van toevoegingsmiddelen, indien 
van toepassing: 
- naam van het 
toevoegingsmiddel, 
- hoeveelheid van het 
toegevoegde hydroxy-analoog 
van methionine. 
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3c310 Het 

hydroxyanaloo

g van 

methionine en 

calciumzout 

daarvan

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Preparaat van het hydroxy-analoog van 

methionine en calciumzout van het hydroxy-
analoog van methionine, met een minimumgehalte 

van het hydroxy-analoog van methionine van 88 

% en een minimumgehalte calcium van 8 %. 

Karakterisering van de werkzame stoffen: 
Het hydroxy-analoog van methionine: 

IUPAC-benaming: 2-hydroxy-4-(methylthio)
butaanzuur 

CAS-nummer: 583-91-5 

Chemische formule: C5H10O3S 
Calciumzout van het hydroxy-analoog van 

methionine: 

IUPAC-benaming: 2-hydroxy-4-(methylthio)

butaanzuur, calciumzout 
CAS-nummer: 4857-44-7 

Chemische formule: (C5H9O3S)2Ca 

Analysemethode (1): 

Voor het bepalen van het hydroxy-analoog van 

methionine in het toevoegingsmiddel: 

  titrimetrie, potentiometrische titratie na 
redoxreactie. 

Voor het bepalen van het hydroxy-analoog van 

methionine in voormengsels, mengvoeders en 
voedermiddelen: 
  hogeprestatievloeistofchromatografie en 
fotometrische detectie (HPLC-UV). 

Voor het bepalen van de totale hoeveelheid 

calcium in het toevoegingsmiddel: 
  atomaireabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 

6869); of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510); of 
  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma na ontsluiting onder druk, ICP-

AES (EN 15621). 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen, vooral omdat het 
toevoegingsmiddel huid en ogen 
aantast. Indien de risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder een 
veiligheidsbril en handschoenen. 

2. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het gehalte 
van het hydroxy-analoog van 
methionine worden vermeld. 

4. Op de etikettering van 
voedermiddelen en mengvoeders 
waarin het toevoegingsmiddel is 
verwerkt, moet de lijst van 
toevoegingsmiddelen informatie 
bevatten over: 
  de naam van het 
toevoegingsmiddel, 
  de toegevoegde hoeveelheid 
van het hydroxy-analoog van 
methionine. 
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3c323 L-lysinesulfaat Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Granulaat met een minimumgehalte aan L-lysine 

van 55 % en een maximumgehalte van
  4 % vocht en

  22 % sulfaat. 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-lysinesulfaat, geproduceerd door fermentatie 

met Escherichia coli CGMCC 3705 

Chemische formule: C12H28N4O4 · 
H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4 

CAS-nummer: 60343-69-3 

Analysemethoden (1) 

Voor de kwantificering van L-lysine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding:

  ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC- UV/FD)   EN ISO 17180.

Voor de identificatie van sulfaat in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding:

 Europese farmacopee, monografie 20301. 

Voor de kwantificering van L-lysine in 

mengvoeders en voedermiddelen:
  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC- UV)   Verordening (EG) nr. 152/2009 van 
de Commissie (2). 

/ Alle soorten / / 10 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het gehalte aan L-lysine moet 
op het etiket van het 
toevoegingsmiddel worden 
vermeld. 

2. L-lysinesulfaat mag als een uit 
een preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
moeten bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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3c361 L-arginine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Poeder met een minimumgehalte aan L-arginine 

van 98 % (op basis van de droge stof) en een 
maximaal vochtgehalte van 10 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-arginine ((S)-2-amino-5-guanidinopentaanzuur) 
geproduceerd door fermentatie met 

Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP 

Chemische formule: C6H14N4O2 
CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemethode (1) 
Voor de karakterisering van L-arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  monografie van de Food Chemical Codex over 

L-arginine. 
Voor de kwantificering van L-arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-VIS). 

Voor de kwantificering van arginine in 

voormengsels, voedermiddelen en mengvoeders: 
 ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-VIS)   Verordening (EG) nr. 152/2009 van 
de Commissie(2). 

/ Alle soorten / / / 1.Het vochtgehalte moet op het 
etiket van het toevoegingsmiddel 
zijn vermeld. 

2.L-arginine mag in de handel 
worden gebracht en als 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 
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3c362 L-arginine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Poeder met een minimumgehalte aan L-arginine 

van 98 % (op basis van de droge stof) en een 
maximumgehalte aan water van 0,5 %. 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-arginine ((S)-2-amino-5-guanidinopentaanzuur) 
geproduceerd door fermentatie met 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80099. 

Chemische formule: C6H14N4O2 
CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemethode(1) 
Voor de karakterisering van L-arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 Monografie van de Food Chemical Codex over 

L-arginine. 
Voor de kwantificering van arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in water: 

  ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC- VIS). 

Voor de kwantificering van arginine in 

voormengsels, voedermiddelen en mengvoeders: 
  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC- VIS)   Verordening (EG) nr. 152/2009 van 
de Commissie. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. L-arginine mag als een uit een 
preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel kan 
ook via het drinkwater worden 
toegediend. 

3. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel worden de 
opslagomstandigheden, de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
en de stabiliteit in drinkwater 
vermeld. 

4.Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels:  Bij de 
toevoeging van L-arginine, met 
name via het drinkwater, moet 
rekening worden gehouden met 
alle essentiële en voorwaardelijk 
essentiële aminozuren om 
onevenwichtigheden te 
voorkomen. . 

5. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen, met name gelet op 
het feit dat het product bijtend is 
voor de huid en de ogen. Indien 
die risico's met deze procedures 
en maatregelen niet kunnen 
worden uitgebannen of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 
toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder een 
veiligheidsbril en 
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3c362 L-arginine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Poeder met een minimumgehalte aan L-arginine 

van 98 % (op basis van de droge stof) en een 
maximumgehalte aan water van 0,5 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-arginine ((S)-2-amino-5-guanidinopentaanzuur) 
geproduceerd door fermentatie met 

Corynebacterium glutamicum KCCM10741P 

Chemische formule: C6H14N4O2 
CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemethode(1) 
Voor de identificatie van L-arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  monografie van de Food Chemical Codex over 

L-arginine. 
Voor de kwantificering van arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in water: 

  ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-VIS). 

Voor de kwantificering van arginine in 

voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 
  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-VIS)   Verordening (EG) nr. 152/2009 van 
de Commissie. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. L-arginine mag als een uit een 
preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel kan 
ook via het drinkwater worden 
toegediend. 

3. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagomstandigheden, de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
en de stabiliteit in drinkwater 
worden vermeld. 

4. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het volgende 
worden vermeld: 
 Bij de toevoeging van L-
arginine, met name via het 
drinkwater, moet rekening 
worden gehouden met alle 
essentiële en voorwaardelijk 
essentiële aminozuren om 
onevenwichtigheden te 
voorkomen. 

5. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij inhalering 
om te gaan. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming.  
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3c363 L-arginine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Poeder met een minimumgehalte aan L-arginine 

van 98 % (op basis van de droge stof) en een 
maximumgehalte aan water van 1,5 % 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-arginine ((S)-2-amino-5-guanidinopentaanzuur) 
geproduceerd door fermentatie met Escherichia 
coli NITE BP-02186 

Chemische formule: C6H14N4O2 
CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemethode(1) 
Voor de identificatie van L-arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  monografie van de Food Chemical Codex over 

L-arginine. 
Voor de kwantificering van arginine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in water: 

  ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-VIS). 

Voor de kwantificering van arginine in 

voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 
  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-VIS)   Verordening (EG) nr. 152/2009 van 
de Commissie. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. L-arginine mag als een uit een 
preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2. Het toevoegingsmiddel kan 
ook via het drinkwater worden 
toegediend. 

3. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagomstandigheden, de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
en de stabiliteit in drinkwater 
worden vermeld. 

4. Het vochtgehalte moet op het 
etiket van het toevoegingsmiddel 
zijn vermeld. 

5. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moet het volgende 
worden vermeld: 
 Bij de toevoeging van L-
arginine, met name via het 
drinkwater, moet rekening 
worden gehouden met alle 
essentiële en voorwaardelijk 
essentiële aminozuren om 
onevenwichtigheden te 
voorkomen.  

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij inhalering 
om te gaan. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
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3c370 L-valine Samenstelling van het toevoegingsmiddel

L-valine met een zuiverheidsgraad van ten minste 
98 % (op de droge stof), geproduceerd door 
Escherichia coli (K-12 AG314) FERM 
ABP-10640

Karakterisering van de werkzame stof

L-valine (C5H11NO2)

Analysemethode

communautaire methode voor de bepaling van 
aminozuren (Verordening (EG) nr. 152/2009 van 
de Commissie (1)) 

/ Alle soorten / / / Het vochtgehalte vermelden. 03/06/2019 /

2015/1114 - 848/2014 - 403/2009

3c370 L-valine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ten minste 98 % L-valine (op basis van de droge 
stof) 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-valine ((2S)-2-amino-3-methylbutaanzuur) 
geproduceerd door Corynebacterium glutamicum 
(KCCM 80058) 
Chemische formule: C5H11NO2 
CAS-nummer: 72-18-4 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van L-valine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: Food 
Chemical Codex  L-valine monograph . 
Voor de bepaling van valine in voormengsels, 
mengvoeders en voedermiddelen: 
ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en spectrofotometrische 
detectie (HPLC/VIS)   Verordening (EG) nr. 
152/2009 (PB L 54 van 26.2.2009, blz. 1). 

/ Alle soorten / / / 1. Op de etikettering van het 

toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 

  vochtgehalte.
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3c370 L-valine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ten minste 98 % L-valine (op basis van de droge 

stof) 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-valine ((2S)-2-amino-3-methylbutaanzuur), 

geproduceerd door fermentatie met 
Corynebacterium glutamicum (DSM 25202). 

Chemische formule: C5H11NO2 

CAS-nummer: 72-18-4 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van L-valine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: monografie 

van de Food Chemical Codex over L-valine. 

Voor de bepaling van valine in voormengsels, 

mengvoeders en voedermiddelen: 
ionenwisselingschromatografie met post- column 

derivatisering en spectrofotometrische detectie 

(HPLC/VIS)   Verordening (EG) nr. 152/2009 
van de Commissie. 

/ Alle soorten / / / 1. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
  vochtgehalte 

2. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen.

09/12/2024 /

2015/1114 - 1236/2014

3c370 L-valine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Ten minste 98 % L-valine (op basis van de droge 
stof) 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-valine ((2S)-2-amino-3-methylbutaanzuur) 
geproduceerd door fermentatie met Escherichia 
coli NITE SD 00066 of Escherichia coli NITE 
BP-01755 
Chemische formule: C5H11NO2 
CAS-nummer: 72-18-4 

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van L-valine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: Monografie 
van de Food Chemical Codex over L-valine. 
Voor de bepaling van valine in voormengsels, 
mengvoeders en voedermiddelen: 
ionenwisselingschromatografie met post-column 
derivatisering en spectrofotometrische detectie 
(HPLC/VIS)   Verordening (EG) nr. 152/2009 
van de Commissie (2). 

/ Alle soorten / / / 1. Het vochtgehalte op het etiket 

vermelden. 

2. Voor de veiligheid van de 

gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -handschoenen 

worden gedragen. 
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3c372 Guanidino-

azijnzuur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Poeder met een minimumgehalte van 98 % 

guanidinoazijnzuur (op basis van de droge stof). 

Karakterisering van de werkzame stof 
Guanidinoazijnzuur geproduceerd door chemische 

synthese. 
Chemische formule: C3H7N3O2 

CAS-nummer: 352-97-6 

Onzuiverheden: 
 maximaal cyaanamidegehalte 0,03 %, 

 maximaal dicyaandiamidegehalte 0,5 %. 

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van guanidinoazijnzuur in het 

diervoeder: 

 ionchromatografie met ultravioletdetectie (IC-
UV) 

/ Mestkippen, 

gespeende 

biggen en 

mestvarkens

/ 600 1200 1. Het vochtgehalte moet op het 
etiket van het toevoegingsmiddel 
zijn vermeld. 

2. Guanidinoazijnzuur mag in de 
handel worden gebracht en als 
een toevoegingsmiddel 
bestaande uit een preparaat 
worden gebruikt. 

3. Wanneer het 
toevoegingsmiddel wordt 
gebruikt, moeten in de voeding 
van het dier andere 
methyldonoren dan methionine 
worden verstrekt. 

4.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -
handschoenen. 
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3c391 L-cystine Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Kristallijn poeder gevormd door hydrolyse van 

natuurlijke keratine uit veren van pluimvee met 
een minimumgehalte aan

L-cystine van 98,5 % 

Karakterisering van de werkzame stof

IUPAC-naam: (2R)-2-amino-3- [(2R)-2-amino-3-

hydroxy-3-oxopropyl] disulfanyl-propionzuur 

CAS-nummer: 56-89-3 
Chemische formule: C6H12N2O4S2 

Analysemethoden (1)

Voor de bepaling van L-cystine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: Titrimetrie, 

European Pharmacopoeia

(Ph. Eur. 6.0, methode 01/2008-0998). 
Voor de bepaling van cystine in voormengsels, 

mengvoeders en voedermiddelen: Methode van 

ionenwisselingschromatografie met post-column 
derivatisering en fotometrische detectie. 

Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie 

(2), bijlage III, onder F. 

/ Alle 

diersoorten

/ / / 1. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: Bij hantering moeten 
ademhalings-
bescherming, veiligheidsbril 
en  handschoenen worden 
gedragen. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van de 
toevoegingsmiddelen en van de 
voormengsels moeten worden 
vermeld: 
- Opslag- en 
stabiliteitsvoorwaarden. 
- Toevoeging van L-cystine is 
afhankelijk van de vereisten van 
de betrokken dieren voor 
zwavelhoudende aminozuren en 
het niveau van de overige 
zwavelhoudende aminozuren in 

08/11/2023 /

1006/2013

3c401 L-tyrosine Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Poeder gevormd door hydrolyse van keratine uit 
veren van pluimvee met een minimumgehalte aan 
L-tyrosine van 95 %

Karakterisering van de werkzame stof

IUPAC-naam: (2S)-2-amino-3- (4-hydroxyfenyl)
propionzuur
CAS-nummer: 60-18-4
Chemische formule: C 9H 11NO 3

Analysemethoden (1)

Voor de bepaling van L-tyrosine in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: titrimetrie, 
European Pharmacopoeia
(Ph. Eur. 6.0, methode 01/2008-1161).
Voor de bepaling van L-tyrosine in voormengsels, 
mengvoeders en voedermiddelen:
ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en fotometrische detectie: 
Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie 
(2 ), bijlage III, onder F. 

/ Alle soorten / / / 1. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalings-bescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen.

2. In de gebruiksaanwijzing 
wordt voor voedselproduce-
rende dieren aanbevolen dat het 
L-tyrosinegehalte hoogstens 5 
g/kg volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van 12 % bedraagt 
en voor niet-
voedselproducerende dieren 15 
g/kg volledig diervoeder met een 
vochtgehalte van
12 %. 
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3c410 L-threonine Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Poeder met een minimumgehalte aan L-threonine 

van 98 % (op basis van de droge stof). 

Karakterisering van de werkzame stof: 
L-threonine geproduceerd door fermentatie met 

Escherichia coli DSM 25086 
of Escherichia coli FERM BP-11383 

of Escherichia coli FERM BP-10942 

of Escherichia coli NRRL B-30843 
of Escherichia coli KCCM 11133P 

of Escherichia coli DSM 25085 

of Escherichia coli CGMCC 3703 
of Escherichia coli CGMCC 7.58. 

Chemische formule: C4H9NO3 

CAS-nummer: 72-19-5 

Analysemethoden (1): 

Voor de bepaling van L-threonine in het 

toevoegingsmiddel: 
  monografie van de Food Chemical Codex over 

L-threonine, en 

  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 
(IEC-UV/FD)   EN ISO 17180. 

Voor de bepaling van L-threonine in 

voormengsels: 
  ionenwisselingschromatografie met 
nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 
(IEC-UV/FD)   EN ISO 17180, en 

  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 
(IEC-UV), Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie(2) (bijlage III, deel F). 

Voor de bepaling van threonine in voormengsels, 

mengvoeders, voedermiddelen en water: 
  ionenwisselingschromatografie met 

nakolomsderivatisering en fotometrische detectie 

(IEC-UV): bijlage III, deel F, bij Verordening 
(EG) nr. 152/2009. 

/ Alle soorten / / / 1. L-threonine mag in de handel 
worden gebracht en als 
toevoegingsmiddel bestaande uit 
een preparaat worden gebruikt. 

2.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

3. L-threonine kan ook via het 
drinkwater worden toegediend. 

4. Op de etikettering van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
Vochtgehalte.

5.Verklaringen die moeten 
worden aangebracht op het etiket 
van het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels:  Wanneer het 
toevoegingsmiddel via 
drinkwater wordt toegediend, 
moet een teveel aan proteïnen 
worden vermeden. . 
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3c440 L-tryptofaan Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Poeder met een minimumgehalte aan L-tryptofaan 

van 98 % (op basis van de droge stof). 

Maximumgehalte van 10 mg/kg 1,1 - ethylideen-

bis-L-tryptofaan (EBT). 

Karakterisering van de werkzame stof 
L-tryptofaan geproduceerd door fermentatie met 

Escherichia coli KCCM 11132P of 
Escherichia coli DSM 25084 of 

Escherichia coli FERM BP-11200 of 

Escherichia coli FERM BP-11354 of 

Escherichia coli CGMCC 7.59 of 
Escherichia coli CGMCC 3667. 

Chemische formule: C11H12N2O2 

CAS-nr.: 73-22-3 

Analysemethoden (1) 

Voor de identificatie van L-tryptofaan in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 monografie van de Food Chemical Codex over 

L-tryptofaan. 

Voor de bepaling van tryptofaan in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 

voormengsels: 

  hogedrukvloeistofchromatografie met 
fluorescentiedetectie (HPLC- FD)   EN ISO 

13904-2016. 
Voor de bepaling van het gehalte aan L-tryptofaan 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding, 

voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen: 

  hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met 
fluorescentiedetectie, Verordening (EG) nr. 

152/2009 van de Commissie (PB L 54 van 

26.2.2009, blz. 1) (bijlage III, punt G). 

/ Alle soorten / / / 1. L-tryptofaan mag als een uit 
een preparaat bestaand 
toevoegingsmiddel in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt. 

2.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij inhalering, contact met de 
huid of contact met de ogen. 
Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden vermeden of tot 
een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij de 
toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals 
ademhalingsbescherming, een 
veiligheidsbril en handschoenen 
worden gebruikt. 

3. Het endotoxinegehalte van het 
toevoegingsmiddel en zijn 
stofvormingspotentieel 
waarborgen een blootstelling van 
maximaal 1 600 IE aan 
endotoxines/m3 lucht (2).

4.Voor herkauwers moet L-
tryptofaan pensbestendig zijn. 

5.Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moet het 
volgende worden vermeld: 
Vochtgehalte.  
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Nutr itionele Toevoegingsmiddelen : Ureum en zijn der ivaten3. d)

3d1 Ureum Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Ureumgehalte: minimaal 97 %
Stikstofgehalte: 46 % 

Karakterisering van de werkzame stof 

Diaminomethanon, CAS-nr.: 57-13-6, chemische 
formule (NH2)2CO 

Analysemethoden (1)

Voor de bepaling van het totale gehalte aan 
stikstof in het toevoegingsmiddel: titrimetrie 
(methode 2.3.3 in bijlage IV bij Verordening (EG) 
nr. 2003/2003).

Voor de bepaling van de biureetbijdrage aan het 
totale gehalte aan stikstof in het 
toevoegingsmiddel: 
spectrofotometrie (methode 2.5 in bijlage IV bij 
Verordening (EG) nr. 2003/2003).

Voor de bepaling van ureum in voormengsels, 
mengvoeders en voedermiddelen: 
spectrofotometrie (bijlage III.D bij Verordening 
(EG) nr. 152/2009). 

/ Herkauwers 

met een 

functionele 

pens

/ / 8 800 mg 

toevoegingsmi

ddel

De richtsnoeren voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en ureum 
bevattende diervoeding moeten 
het volgende omvatten:

 Ureum mag alleen worden 
vervoederd aan dieren met een 
functionele pens. Het 
vervoederen van ureum tot de 
dosis met het maximumgehalte 
moet geleidelijk geschieden. 
Diervoeding met het 
maximumgehalte aan ureum 
mag alleen worden vervoederd 
als onderdeel van een voeding 
die rijk is aan gemakkelijk 
verteerbare koolhydraten en arm 
aan oplosbare stikstof.

Maximaal 30 % van het totale 
gehalte aan stikstof in het 
dagrantsoen moet afkomstig zijn 
van ureum-N . 

19/11/2022 /

839/2012
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Zoötechnische Toevoegingsmiddelen : Ver ter ingsbevorderaars4. a)

* Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %
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4a10 Endo-1,4-

bèta- xylanase 

EC 3.2.1.8 

Subtilisine EC 

3.4.21.62 Alfa-

amylase EC 

3.2.1.1

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, 

geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC 
PTA 5588), alfa-amylase, geproduceerd door 

Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) en 

subtilisine, geproduceerd door Bacillus subtilis 
(ATCC 2107), met een minimale activiteit van: 
Endo-1,4-bèta-xylanase: 1 500 U (1)/g,

Subtilisine: 20 000 U (2)/g, 

Alfa-amylase: 2 000 U (3)/g. 

Karakterisering van de werkzame stof

Endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 
Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), Alfa-

amylase, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (ATCC 3978) en subtilisine, 

geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC 2107),

Analysemethoden (4)

Bepaling van de werkzame stof in het 
toevoegingsmiddel, in voormengsels en 

diervoeders:  

Endo-1,4-bèta-xylanase: 

colorimetrische methode gebaseerd op de 
kwantificering van in water oplosbare gekleurde 

fragmenten, geproduceerd door de inwerking van 

endo-1,4-bèta-xylanase op in de handel 
verkrijgbaar met azurine vernet 
tarwearabinoxylaansubstraat;  
Alfa-amylase:

colorimetrische methode gebaseerd op de 

kwantificering van in water oplosbare gekleurde 
fragmenten, geproduceerd door de inwerking van 

alfa-amylase op in de handel verkrijgbaar met 

azurine vernet zetmeelpolymeersubstraat;  

Subtilisine: 
colorimetrische methode gebaseerd op de 

kwantificering van in water oplosbare gekleurde 

fragmenten (azurine), geproduceerd door de 
inwerking van subtilisine op in de handel 

verkrijgbaar vernet caseïnesubstraat 

Danisco (UK) 

Ltd, trading as 

Danisco 

Animal 

Nutrition and 

represented by 

Genencor 

International 

B.V.

Legkippen / - Endo-1,4-

bèta- xylanase 

300 U 

- Subtilisine 4 

000 U

- Alfa-amylase 

400 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel de 
opslag-temperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan zetmeel en niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
arabinoxylanen en bèta-
glucanen), bijv. voeders die meer 
dan 40 % mais bevatten. 

3. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering 

10/05/2021 /

Mestkippen / - Endo-1,4-

bètaxylanase

187,5 U

- Subtilisine

2 500 U

- Alfa-amylase

250 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor gebruik in voeders die 
rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 40 % mais bevatten.

3. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

03/12/2019 /
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Eenden / - Endo-1,4-

bètaxylanase

75 U

- Subtilisine

1 000 U

- Alfa-amylase

100 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in voeders die 

rijk zijn aan niet-

zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 

arabinoxylanen), bv. voeders die 

meer dan 40 % mais bevatten.

3. Om veiligheidsredenen: 

gebruik van 

ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

03/12/2019 /

Mestkalkoenen / - Endo-1,4-

bètaxylanase

300 U

- Subtilisine

4 000 U

- Alfa-amylase

400 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor gebruik in voeders die 
rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 40 % mais bevatten.

3. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

03/12/2019 /

2019/221 - 389/2011 - 1087/2009
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4a11 Endo-1,4-β-

xylanase EC 

3.2.1.8

Samenstelling toevoegingsmiddel

Preparaat endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) 

geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC 
PTA 5588) met een minimumactiviteit van 40 000 

U (1)/g

Karakterisering van de werkzame stof

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd 

door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) 

Analysemethode (2)

Voor de kwantificering van de endo- 1,4-bèta-

xylanaseactiviteit:
colorimetrische methode gebaseerd op de 

kwantificering van in water oplosbare gekleurde 

fragmenten, geproduceerd door de inwerking van 

endo- 1,4-bèta-xylanase op met azurine vernet 
tarwearabinoxylaansubstraat bij een pH van 4,25 

en een temperatuur van

50 °C. 

Danisco (UK) 

Ltd, trading as 

Danisco 

Animal 

Nutrition and 

represented by 

Genencor 

International 

B.V.

Mestkippen / 625 U / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-arabinoxylanen). 

13/01/2020 /

Legkippen / 2 500 U / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.
  
2. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-arabinoxylanen). 

13/01/2020 /

Eenden / 625 U / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-arabinoxylanen). 

13/01/2020 /

Mestkalkoenen / 1 250 U / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.  

2. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-arabinoxylanen). 

13/01/2020 /
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Kleine 

pluimvee- 

soorten 

behalve eenden

/ 625U / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in mengvoeders 

die rijk zijn aan zetmeel en niet-

zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-arabinoxylanen). 

27/11/2022 /

Biggen 

(gespeend) 

en mestvarkens

/ 2 000 U / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor gebruik in voeders die 
rijk zijn aan zetmeel- en niet-
zetmeelpoly-sachariden.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg. 

20/06/2021 /

2019/221 - 1196/2012 - 1021/2012 - 528/2011 - 9/2010
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4a12 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling toevoegingsmiddel

Bereiding van 6-fytase (EC 3.1.3.26), 

geproduceerd door Trichoderma reesei
(CBS 122001), met een minimale activiteit van:

40 000 PPU (1)/g in vaste vorm

10 000 PPU/g in vloeibare vorm.

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door 

Trichoderma reesei (CBS 122001).

Analysemethode (2)

Colorimetrische methode voor de kwantificering 
van de activiteit van 6-fytase door het meten van 

het uit natriumfytaat vrijgekomen anorganische 

fosfaat door analyse van de kleur die ontstaat door 

reductie van een fosfomolybdaatcomplex.

Roal Oy Mest- en 

fokpluimvee,

met 

uitzondering 

van

mestkal-

koenen

/ 250 PPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kilogram volledig diervoeder 
voor alle soorten waarvoor een 
vergunning is verleend: 1 000 
PPU.

3. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

21/04/2020 /

Legpluimvee / 125 PPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kilogram volledig diervoeder 
voor alle soorten waarvoor een 
vergunning is verleend: 1 000 
PPU.

3. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering.

21/04/2020 /
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Varkens met 

uitzondering 

van zeugen

/ 250 PPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Aanbevolen maximumdosis 

per kilogram volledig diervoeder 

voor alle soorten waarvoor een 
vergunning is verleend: 1 000 

PPU.

3. Voor gebruik in diervoeder 

dat meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor bevat.

4. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 
hantering.

21/04/2020 /

Zeugen / 250 PPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kilogram volledig diervoeder 
voor zeugen: 1 000 PPU.

3. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

26/09/2021 /
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Kalkoenen / 250 PPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

2. Aanbevolen maximumdosis 

per kilogram volledig diervoeder 

voor kalkoenen: 1 000 PPU. 

3. Voor gebruik in diervoeder 

dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering 

29/10/2020 /

886/2011 - 891/2010 - 277/2010

4a13 Serineprotease 

EC 3.4.21.

Samenstelling toevoegingsmiddel

Preparaat serineprotease (EC 3.4.21.) 
geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 
19670) met een minimumactiviteit van 75 000 
PROT (1 )/g

Karakterisering van de werkzame stof
Serineprotease (EC 3.4.21.) geproduceerd door 
Bacillus licheniformis (DSM 19670) 

Analysemethode (2)

Colorimetrische methode die het geel complex 
para-nitroaniline (pNA) meet dat het enzym bij 
een pH van 9,0 en een temperatuur van 37 °C 
vrijmaakt uit  Suc- Ala-Ala-Pro-Phe-pNA . 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd,

represented by 

DSM 

Nutritional

Products 

Sp.Z.o.o.

Mestkippen / 15 000 PROT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

! Geen verlengingsaanvraag.

13/01/2020 /

8/2010

12/04/2019 Pagina 992 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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4a14 Endo-1,4-β-

xylanase EC 

3.2.1.8 Endo-

1,3(4)-β- 

glucanase EC 

3.2.1.6 

Polygalacturon

ase EC 

3.2.1.15

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8), 

geproduceerd door Trichoderma reesei (MUCL 
49755), endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6), 

geproduceerd door Trichoderma reesei (MUCL 

49754), en polygalacturonase (EC 3.2.1.15), 

geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 
589.94), met een minimale ctiviteit van: 

in vaste vorm: 

Endo-1,4-β-xylanase: 21 400 XU (1 )/g;
Endo-1,3(4)-β-glucanase: 12 300 BGU (2 )/g; 

Polygalacturonase: 460 PGLU (3 )/g;  

in vloeibare vorm:
Endo-1,4-β-xylanase: 10 700 XU/g; 

Endo-1,3(4)-β-glucanase: 6 150 BGU/g; 

Polygalacturonase: 230 PGLU/g.

Karakterisering van de werkzame stof

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd 

door Trichoderma reesei, endo- 1,3(4)-β-
glucanase (EC 3.2.1.6), geproduceerd door 

Trichoderma reesei, en polygalacturonase (EC 

3.2.1.15), geproduceerd door Aspergillus 
aculeatus. 

Analysemethode (4) 

Karakterisering van de werkzame stoffen in het 
toevoegingsmiddel en in diervoeders   
- colorimetrische methode die de in water 
oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

endo-1,4-β-xylanase wordt vrijgemaakt uit met 

kleurstof vernet tarwearabinoxylaansubstraat; 
- colorimetrische methode die de in water 

oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

endo-1,3(4)-β-glucanase wordt vrijgemaakt uit 

met kleurstof vernet gerstbètaglucaansubstraat;
- viscosimetrische methode die gebaseerd is op 

een daling van de viscositeit die wordt 

teweeggebracht door inwerking van 
polygalacturonase op het pectinehoudende 

substraat polymethylgalacturonzuur. 

Aveve NV Biggen 

(gespeend)

/ - Endo-1,4-β- 

xylanase:

2 140 XU 

- Endo-1,3(4)- 

β-glucanase: 

1 230 BGU

- 

Polygalacturon

ase:

46 PGLU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden 

20/06/2021 /

527/2011
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a15 Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, 

geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC 
PTA 5588), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, 

geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC 

SD 2106), met een minimale activiteit van 

respectievelijk 12 200 U(1)/g en 1 520 U(2)/g. 
Vast en vloeibaar. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door 

Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en 

endo-1,3(4)-bèta- glucanase geproduceerd door 
Trichoderma reesei (ATCC SD 2106). 

Analysemethoden (3) 

Karakterisering van de werkzame stof in het 
toevoegingsmiddel, in voormengsels en 

diervoeders: 

  colorimetrische methode die de in water 
oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

endo-1,4-bèta-xylanase wordt vrijgemaakt uit met 

azurine vernette tarwearabinoxylaansubstraten; 

  colorimetrische methode die de in water 
oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase wordt vrijgemaakt uit 

met azurine vernette gerstbètaglucaansubstraten. 

Danisco (UK) 

Ltd, trading as 

Danisco 

Animal 

Nutrition and 

represented by 

Genencor 

International 

B.V.

Zogende 

zeugen (met 

inbegrip van 

kleine 

varkenssoorten

)

/ Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

1 220 U 

Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

152 U

/ 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermelden. 

2.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels stellen 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vast voor het omgaan met 
potentiële risico's bij inhalering, 
contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

12/07/2026 /

Kleine 

varkenssoorten

 (gespeend en 

mestvarkens)

/ Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

610 U 

Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

76 U

/ 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermelden. 

2.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels stellen 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vast voor het omgaan met 
potentiële risico's bij inhalering, 
contact met de huid of met de 
ogen. Indien de risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

12/07/2026 /
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analysemethode

Diersoort of -
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mest- en 

fokkalkoenen 

Legkippen

/ - Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

1 220 U

- Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

152 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel, de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in voeders die 

rijk zijn aan niet-

zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 

arabinoxylanen), bv. Voeders die 

meer dan 30 % tarwe, gerst, 
rogge en/of triticale bevatten.

3. Om veiligheidsredenen: 

gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 

handschoenen tijdens hantering.

4. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg. 

28/04/2021 /

Ander 

pluimvee

Biggen 

(gespeend)

Mestvarkens

/ - Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

610 U 

- Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

76 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel, de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in voeders die 
rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 30 % tarwe, gerst, 
rogge en/of triticale bevatten.

3. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering.

4. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg. 

28/04/2021 /
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a16 6-fytase (EC 

3.1.3.26)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van 6-fytase (EC 3.1.3.26), 

geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 
23036), met een minimale activiteit van: 

4 000 OTU (1)/g in vaste vorm

8 000 OTU/g in vloeibare vorm 

(1 OTU is de hoeveelheid enzym die in een 
citraatbuffer met een pH van 5,5 en bij 37 °C 1 

micromol anorganisch fosfaat per minuut uit 5,1 

mM natriumfytaat vrijmaakt, gemeten als de 
blauwe kleur van het P-molybdaatcomplex bij 820 

nm.)

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door 

Komagataella pastoris (DSM 23036) 

Analysemethode (2)

Voor de kwantificering van 6-fytase in 

diervoeding: 
Colorometrische methode waarbij het anorganisch 

fosfaat wordt gekwantificeerd dat door het enzym 

uit het natriumfytaat wordt vrijgezet 

Huvepharma 

EOOD
Mestkippen, 

Opfokleghenne

n, 

Leghennen, 

Andere 

vogelsoorten 

met 

uitzondering 

van 

mestkalkoenen 

en 

opfokkalkoene

n, 

Mestvarkens, 

Zeugen.

/ 125 OTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen maximale dosis 
voor alle toegestane soorten: 500 
OTU/kg volledig diervoeder.

3. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

28/02/2022 /

Mestkalkoenen

, 

Opfokkalkoene

n, 

Biggen 

(gespeend)

/ 250 OTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Aanbevolen maximale dosis 
voor alle toegestane soorten: 500 
OTU/kg volledig diervoeder. 

3. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

28/02/2022 /
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nummer van het 
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middel

Toevoegings-

middel
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Vis / 500 OTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor bevat. 

3.Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming en 
huidbescherming. 

29/12/2027 /

2017/2274 - 2016/348 - 98/2012

12/04/2019 Pagina 997 van 1245



Identificatie- 
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Toevoegings-

middel

Naam van de 
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%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1600 3-Fytase EC 

3.1.3.8

Samenstelling toevoegingsmiddel

3-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger 
(CBS 101 672) met een minimale activiteit van:
vast: 5 000 FTU (1)/g

vloeibaar: 5 000 FTU/ml

Karakterisering van de werkzame stof

3-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger 
(CBS 101 672)

Analysemethode (2)

Colorimetrische methode die het anorganisch 

fosfaat meet dat door het enzym wordt 
vrijgemaakt uit een fytaatsubstraat

BASF SE Legkippen / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig dierenvoeder: 300-400 
FTU.

3. Voor gebruik in dierenvoeder 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/10/2017 /

Mestkalkoenen / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de houdbaarheid en 
de stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig dierenvoeder: 500 FTU.

3. Voor gebruik in dierenvoeder 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/10/2017 /
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nummer van het 
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Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Eenden / 300 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder: 300-750 

FTU.

3. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

14/03/2018 /

Zeugen / 500 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 500 FTU.

3. Voor gebruik in diervoeder 
met meer dan 0,36 % aan fytine 
gebonden
fosfor.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

27/06/2018 /
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkippen / 375 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het

voormengsel de 

opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 

bij verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 

volledig

diervoeder: 500-700 FTU.

3. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

02/04/2017 /

Mestvarkens / 100 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het
voormengsel de houdbaarheid en 
de stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig
diervoeder: 400-500 FTU.

3. Voor gebruik in diervoeder 
met
meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

02/04/2017 /
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middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend)

/ 500 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 

bij verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik bij gespeende 

biggen

tot maximaal 35 kg.

3. Aanbevolen dosis per kg 

volledig
diervoeder: 500 FTU.

4. Voor gebruik in diervoeder 

met
meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

02/04/2017 /

Siervogels en 

alle kleine 

vogelsoorten, 

met 

uitzondering 

van eenden

/ 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per 
kilogram volledig diervoeder 
voor alle soorten:
300- 500 FTU.

3. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat. 

12/05/2020 /

327/2010 - 1269/2009 - 516/2008 - 505/2008 - 165/2008 - 1142/2007 - 243/2007
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van dierlijke oorsprong

4a1601 Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 en 

endo-1,4- bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Bereiding van preparaat van endo- 1,3(4)-bèta-

glucanase (EC 3.2.1.6) en endo-1,4-bèta-xylanase 
(EC 3.2.1.8), geproduceerd door Aspergillus niger 
(NRRL 25541), met een minimale activiteit van 1 

100 U(1)/g voor endo-1,3(4)-bèta- glucanase en 1 

600 U(2)/g voor endo-1,4-bèta-xylanase 
(vaste vorm). 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase (EC 3.2.1.6) en 

endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), 

geproduceerd door Aspergillus niger (NRRL 
25541). 

Analysemethode(3) 

Voor de karakterisering in het toevoegingsmiddel 
voor diervoeding en voormengsels van: 

  de activiteit van endo-1,3(4)- bèta-glucanase: 

colorimetrische methode voor het meten van 
reducerende suikers (glucose-equivalent) die 

vrijkomen door de inwerking van endo-1,3(4)-

bèta- glucanase op bèta-glucaansubstraat van gerst 

bij aanwezigheid van 3,5-dinitrosalicylzuur 
(DNS); 

  de activiteit van endo-1,4-bèta- xylanase: 

colorimetrische methode voor het meten van 
reducerende suikers (glucose-equivalent) die 
vrijkomen door de inwerking van endo-1,4-bèta-
xylanase op haverxylaansubstraat bij 

aanwezigheid van 3,5-dinitrosalicylzuur (DNS). 

Voor de karakterisering in het toevoegingsmiddel 
voor diervoeding van: 

  de activiteit van endo-1,3(4)- bèta-glucanase: 

colorimetrische methode die de in water oplosbare 

gedepolymeriseerde fragmenten meet die 
vrijkomen door de inwerking van endo- 1,3(4)-

bèta-glucanase op azogerstglucaan; 

  de activiteit van endo-1,4-bèta- xylanase: 
colorimetrische methode die de in water oplosbare 

gedepolymeriseerde fragmenten meet die 

vrijkomen door de inwerking van endo- 1,4-bèta-

xylanase op azoxylaan. 

Andrés 

Pintaluba S.A.
Mestkippen / Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

138 U Endo-

1,4- bèta-

xylanase 200 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 
te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling, de ogen en de huid. 

07/11/2027 /

Legkippen / zie 

'Mestkippen'

/ zie 'Mestkippen' 07/11/2027 /

Mestvarkens / zie 

'Mestkippen'

/ zie 'Mestkippen' 07/11/2027 /

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

/ zie 

'Mestkippen'

/ zie 'Mestkippen' 07/11/2027 /

Kleine 

varkenssoorten

 gehouden 

voor 

mestdoeleinde

/ zie 

'Mestkippen'

/ zie 'Mestkippen' 07/11/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1602i Endo-1,4-

bèta- xylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-

bèta- 

glucanase EC 

3.2.1.4

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-
glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei 
(ATCC 74444), met een minimale activiteit van: 

endo-1,4-bèta-xylanase: 2 700 U (1)/ml of g 

toevoegingsmiddel 
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 700 U (2)/ml of g 

toevoegingsmiddel 

endo-1,4-bèta-glucanase: 800 U (3)/ml of g 
toevoegingsmiddel 

(Vloeistof en vaste stof).

Karakterisering van de werkzame stof 

endo-1,4-bèta-xylanase, endo-1,4-bèta-glucanase 

en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door 

Trichoderma reesei (ATCC 74444).

Analysemethode (4)

Karakterisering van de werkzame stoffen in de 
diervoeders: 

- colorimetrische methode die de in water 

oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

endo-1,4-bèta-xylanase wordt vrijgemaakt uit 
vernet berkenhoutazoxylansubstraat; 

- colorimetrische methode die de in water 

oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 
endo-1,3(4)-bèta-glucanase wordt vrijgemaakt uit 
vernet azo- gerstglucansubstraat; 
- colorimetrische methode die de in water 

oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

endo-1,4-bèta-glucanase wordt vrijgemaakt uit 
vernet azocarboxymethyl-cellulosesubstraat. 

DSM 

Nutritional 

Products

Mestpluimvee 

ander dan 

mestkalkoenen

/ - Endo-1,4-

bèta- 

xylanase: 135 

U

- Endo-1,3(4)- 

bèta-

glucanase: 35 

U

- Endo-1,4-

bèta- 

glucanase: 40 

U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen). 

3. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot 35 kg. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

23/05/2023 /

Legpluimvee / - Endo-1,4-

bèta- 

xylanase: 216 

U

- Endo-1,3(4)- 

bèta-

glucanase: 56 

U

- Endo-1,4-

bèta- 

glucanase: 64 

U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen). 

3. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot 35 kg. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming en 
handschoenen tijdens hantering. 

23/05/2023 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen

 

Biggen 

(gespeend)

/ - Endo-1,4-

bèta- 

xylanase: 270 

U

- Endo-1,3(4)- 

bèta-

glucanase: 70 

U 

- Endo-1,4-

bèta- 

glucanase: 80 

U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

2. Voor gebruik in mengvoeders 

die rijk zijn aan niet-

zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-glucanen en 

arabinoxylanen). 

3. Voor gebruik bij gespeende 

biggen tot 35 kg. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming en 

handschoenen tijdens hantering. 

23/05/2023 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1604i Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

EC 3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en 

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 
Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, 
met een minimale activiteit van: 

  vast: endo-1,3(4)-bèta-glucanase 30 000 VU/g 
(1) en endo-1,4-bèta-xylanase 22 000 VU/g; 
 vloeibaar: endo-1,3(4)-bèta-glucanaseactiviteit 
7 500 VU/ml en endo-1,4-bèta- xylanaseactiviteit 
5 500 VU/ml. 

Karakterisering van de werkzame stof 
endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3 (4)-bèta-
glucanase, geproduceerd door Talaromyces 
versatilis sp. nov. IMI CC 378536. 

Analysemethoden (2) 
Voor de kwantificering van de endo-1,3 (4)-bèta-

glucanaseactiviteit: 

  viscosimetrische methode gebaseerd op de 
afname van de viscositeit die wordt veroorzaakt 

door de inwerking van endo-1,3(4)-bèta-glucanase 

op het glucaansubstraat (gerst-bètaglucaan) bij 

een pH van 5,5 en een temperatuur van 30 °C. 
Voor de kwantificering van de endo-1,4- bèta-

xylanaseactiviteit: 

  viscosimetrische methode gebaseerd op de 
afname van de viscositeit die wordt veroorzaakt 
door de inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase op 
het xylan bevattende substraat 

(tarwearabinoxylan). 

Adisseo 

France SAS
Zeugen / endo-1,3(4)-

bèta- 

glucanase    1 

500 VU endo-

1,4-bèta- 

xylanase      1 

100 VU

/ 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor gebruik in zeugen van 
een week voor de worp tot het 
einde van de lactatieperiode. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

17/11/2024 /

Alle 

pluimveesoorte

n 

Biggen 

(gespeend) 

Mestvarkens

/ endo- 1,3(4)-

bèta- 

glucanase 1 

500 VU endo-

1,4- bèta-

xylanase 1 

100 VU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor (gespeende) biggen tot 
maximaal ongeveer 35 kg. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

11/04/2024 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1606i Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

EC 3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 

3.2.1.8), geproduceerd door Bacillus subtilis 
LMG-S 15136, met een minimale activiteit van 

400 IU (1)/g. 

Vaste en vloeibare vorm. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), 

geproduceerd door Bacillus subtilis LMG-S 
15136.

Analysemethode (2) 
Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

xylanase in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

 colorimetrische methode die de reducerende 
suikers meet die worden vrijgemaakt door 

inwerking van xylanase op 

berkenhoutxylaansubstraat bij aanwezigheid van 
3,5-dinitrosalicylzuur (DNS). 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

xylanase in voormengsels en diervoeders: 

  colorimetrische methode die de in water 
oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

xylanase wordt vrijgemaakt uit met azurine 

vernette tarwearabinoxylaansubstraten. 

Beldem, 

division de 

Puratos NV

Pluimvee / 10 IU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot 35 kg 
lichaamsgewicht. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

28/02/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Gespeende 

biggen

/ 10 IU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden. 

2. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot 35 kg 

lichaamsgewicht. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming. 

28/02/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens / 10 IU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden. 

2. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot 35 kg 

lichaamsgewicht. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming. 

28/02/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1607i Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, 

geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 
26372), met een minimale activiteit van: 

Vast: 1 000 FXU(1)/g 

Vloeibaar: 650 FXU/ml 

Karakterisering van de werkzame stof 
endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Aspergillus oryzae (DSM 26372) 

Analysemethode(2) 

Voor de kwantificering van endo- 1,4-bèta-
xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae 
(DSM 26372), in een toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: 

  colorimetrische methode voor het meten van 
kleurverbindingen die zijn geproduceerd door de 

dinitrosalicylzuur- en de xylosylgroep die 

vrijkomen door de inwerking van xylanase op 
arabinoxylaan. 

Voor de kwantificering van endo- 1,4-bèta-

xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae 

(DSM 26372), in voormengsels en diervoeders: 
  colorimetrische methode die de in water 

oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

xylanase wordt vrijgemaakt uit gekleurmerkt 
haverkafazoxylaan. 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd

Mestpluimvee / 100 FXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kg volledig diervoeder voor: 
  mestpluimvee: 200 FXU; 
  biggen (gespeend): 400 FXU; 
  mestvarkens: 400 FXU. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming en 
huidbescherming. 

4. Voor (gespeende) biggen tot 
maximaal ongeveer 35 kg. 

04/01/2023 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Gespeende 

biggen

/ 200 FXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kg volledig diervoeder voor: 

  mestpluimvee: 200 FXU; 

  biggen (gespeend): 400 FXU; 
  mestvarkens: 400 FXU. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming en 

huidbescherming. 

4. Voor (gespeende) biggen tot 

maximaal ongeveer 35 kg. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens / 200 FXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kg volledig diervoeder voor: 

  mestpluimvee: 200 FXU; 

  biggen (gespeend): 400 FXU; 
  mestvarkens: 400 FXU. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming en 

huidbescherming. 

4. Voor (gespeende) biggen tot 

maximaal ongeveer 35 kg. 

04/01/2023 /

2017/1006 - 1206/2012
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1612i Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-

bèta- xylanase 

EC 3.2.1.8 

Alfa-amylase 

EC 3.2.1.1

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en 

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 
Aspergillus niger (NRRL 25541), en alfa-

amylase, geproduceerd door Aspergillus niger 
(ATCC66222), met een minimale activiteit van: 

  Endo-1,3(4)-bèta-glucanase 900 U(1)/g; 
  Endo-1,4-bèta-xylanase 1 000 U(2)/g; 

  Alfa-amylase 3 000 U(3)/g 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4- bèta-
xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger 
(NRRL 25541), en alfa-amylase, geproduceerd 

door Aspergillus niger (ATCC66222) 

Analysemethoden(4) 

Bepaling van de aanwezigheid in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding van: 
  endo-1,3(4)-bèta glucanase: colorimetrische 

methode gebaseerd op de enzymatische reactie, bij 

pH 4,0 en 30 °C, van glucanase met bèta-

glucaansubstraat van gerst bij aanwezigheid van 
3,5-dinitrosalicylzuur (DNS); 

  endo-1,4-bèta-xylanase: colorimetrische 

methode gebaseerd op de enzymatische reactie, bij 
pH 4,0 en 30 °C, van xylanase met 
arabinoxylaansubstraat van rogge bij 
aanwezigheid van DNS; 

  alfa-amylase: colorimetrische methode 

gebaseerd op de enzymatische reactie, bij pH 5,0 
en 30 °C, van amylase met tarwezetmeelsubstraat 

bij aanwezigheid van DNS. 

Bepaling van de aanwezigheid van de werkzame 

stoffen in voormengsels en diervoeders: 
  colorimetrische methode die de in water 

oplosbare gedepolymeriseerde fragmenten meet 

die vrijkomen door de inwerking van glucanase op 
azo-gerstglucaan; 

  colorimetrische methode die de in water 

oplosbare gedepolymeriseerde fragmenten meet 

die vrijkomen door de inwerking van endo-1,4-
bèta-xylanase op azoxylaan; 

  colorimetrische methode die de in water 

oplosbare gedepolymeriseerde fragmenten meet 
die vrijkomen door de inwerking van amylase op 

p-nitrofenyl-maltoheptaoside. 

Andrés 

Pintaluba S.A.
Gespeende 

biggen 

Minder 

gangbare 

varkenssoorten

 (gespeend)

/ endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

450 U bèta-

xylanase 500 

U alfa-

amylase 1 500 

U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 
te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling, de ogen en de huid. 

3. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg. 

08/11/2028 /

2018/1566
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1616 Endo-1,4- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.4

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta-glucanase (EC 

3.2.1.4) geproduceerd door Trichoderma 
citrinoviride Bisset (IM SD142) met een minimale 

activiteit van 2 000 CU(1)/g (in vaste en vloeibare 

vorm). 

Karakterisering van de werkzame stof 
Endo-1,4-bèta-glucanase (EC 3.2.1.4) 

geproduceerd door Trichoderma citrinoviride 
Bisset (IM SD142). 

Analysemethode (2) 
Voor de bepaling van endo-1,4-bèta- glucanase in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding, in 

voormengsels en in diervoeding: 

  colorimetrische methode gebaseerd op de 
kwantificering van in water oplosbare gekleurde 

fragmenten (azurine), geproduceerd door de 

inwerking van endo-1,4-bèta-glucanase op met 
azurine vernette cellulose. 

Huvepharma 

NV
Mestkippen en 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n voor 

mestdoeleinde

n

/ 500 CU / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

3.Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg. 

31/12/2025 /

Gespeende 

biggen

/ 350 CU / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

3.Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg. 

31/12/2025 /

2015/2305
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1617 Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

EC 3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) 

geproduceerd door Trichoderma citrinoviride 
Bisset (IM SD135) met een minimale activiteit 

van 6 000 EPU (1)/g 

(vaste en vloeibare vorm) 

(1 EPU is de hoeveelheid enzym die bij een pH 
van 4,7 en een temperatuur van 50 °C 0,0083 

μmol reducerende suikers (xylose-equivalent) per 

minuut vrijmaakt uit haverkafxylaan.)

Karakterisering van de werkzame stof 
endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd 
door Trichoderma citrinoviride Bisset (IM 

SD135) 

Analysemethode (2) 
Voor karakterisering van de endo-1,4-bèta-

xylanaseactiviteit: 

colorimetrische methode die de in water oplosbare 
kleurstof meet die door inwerking van endo-1,4-

bèta-xylanase wordt vrijgemaakt uit met azurine 

vernette tarwearabinoxylaansubstraten 

Huvepharma 

NV
Mestkalkoenen

 en minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n gehouden 

voor 

mestdoeleinde

n

/ 1 050 EPU / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2.Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan zetmeel en niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-arabinoxylanen). 

3.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

4.Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg. 

21/07/2025 /

Mestkippen 

Legkippen 

Legvogels van 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n 

Gespeende 

biggen 

Mestvarkens

/ 1 500 EPU / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2.Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan zetmeel en niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-arabinoxylanen). 

3.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

4.Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg. 

21/07/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opfokleghenne

n

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n gehouden 

voor 

legdoeleinden

/ 1 500 EPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsel worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 

te gaan. Indien die risico's met 

deze procedures en maatregelen 

niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 

worden teruggebracht, worden 

bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 

ademhaling, de ogen en de huid. 

08/11/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Karpers / 1 050 EPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 

ademhaling, de ogen en de huid. 

26/03/2028 /

2018/327 - 2017/1906 - 2015/1043
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1620i Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.4 

Alfa-amylase 

EC 3.2.1.1 

Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

EC 3.2.1.8 

Bacillolysine 

EC 3.4.24.28

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van: 

 endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door 
Aspergillus aculeatinus (voorheen ingedeeld als 

Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94); 

 endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door 

Trichoderma reesei (voorheen ingedeeld als 
Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94); 

  alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553); 
 endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842); 

  bacillolysine, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9554) met een minimale 

activiteit van: 

  endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 2 350 U(1)/g; 

  endo-1,4-bèta-glucanase: 18 000 U(2)/g; 
  alfa-amylase: 400 U(3)/g; 

  endo-1,4-bèta-xylanase: 35 000 U(4)/g; 

  bacillolysine: 1 700 U(5)/g. 
Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
 endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door 
Aspergillus aculeatinus (CBS 589.94); 

 endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door 

Trichoderma reesei (CBS 592.94); 
  alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553); 
 endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842); 

  bacillolysine, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9554). 

Analysemethode(6) 

Voor de bepaling in toevoegingsmiddelen: 
  endo-1,3(4)-bèta-glucanase in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische methode gebaseerd op de 
enzymatische hydrolyse van glucanase op het 

bèta-glucaansubstraat van gerst bij een pH van 7,5 

en een temperatuur van 30 °C; 

  endo-1,4-bèta-glucanase in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische hydrolyse van cellulase op 
carboxymethylcellulose bij een pH van 4,8 en een 

temperatuur van 50 °C; 

 alfa-amylase in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: colorimetrische methode gebaseerd 

op de vorming van in water oplosbare gekleurde 

fragmenten geproduceerd door de inwerking van 

amylase op met azurine vernet 

Kemin Europa 

NV
Mestkippen 

Opfokleghenne

n 

Leghennen 

van minder 

gangbare 

vogelsoorten 

Opfokleghenne

n van minder 

gangbare 

vogelsoorten 

Siervogels 

Biggen 

(gespeend)

/ Endo-1,3(4)- 

bèta-

glucanase    1 

175 U 

Endo-1,4- 

bèta-

glucanase    9 

000 U 

Alfa-amylase 

200 U 

Endo-1,4- 

bèta-

xylanase     17 

500 U 

Bacillolysine 

850 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Bij gebruik voor gespeende 
biggen tot maximaal 35 kg 
lichaamsgewicht. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming en 
huidbescherming. 

4.Aanbevolen hoeveelheden 
toevoegingsmiddel voor 
legkippen: endo- 1,3(4)-bèta-
glucanase: 1 175 U; endo-1,4-
bèta-glucanase: 9 000 U; alfa-
amylase: 200 U; endo-1,4- bèta-
xylanase: 17 500 U; 
bacillolysine: 850 U/kg volledig 
diervoeder. 

28/06/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

zetmeelpolymeersubstraat bij een pH van 7,5 en 

een temperatuur van 37 °C; 
  endo-1,4-bèta-xylanase in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische hydrolyse van xylanase op 
berkenhoutxylaansubstraat bij een pH van 5,3 en 

een temperatuur van 50 °C; 

  bacillolysine: colorimetrische methode 
gebaseerd op de afgifte van azokleurstof als 

gevolg van de inwerking van protease op het azo-

caseïnesubstraat bij een pH van 7,5 en een 

temperatuur van 37 °C. 
Voor de bepaling in voormengsels en 

voedermiddelen van: 

  endo-1,3(4)-bèta-glucanase: plaattestmethode 
gebaseerd op de diffusie van glucanase en de 

daaropvolgende verbleking van de rode 

agarvoedingsbodem als gevolg van de hydrolyse 
van bèta-glucaan; 

 endo-1,4-bèta-glucanase: colorimetrische 

methode gebaseerd op de kwantificering van in 

water oplosbare gekleurde fragmenten 
geproduceerd door de inwerking van cellulase op 

met azurine vernet in water onoplosbaar HE-

cellulosesubstraat; 
  alfa-amylase: colorimetrische methode 

gebaseerd op de vorming van in water oplosbare 

blauwe fragmenten geproduceerd door de 
inwerking van amylase op met azurine vernette 

onoplosbare blauwkleurige 

zetmeelpolymeersubstraten; 
 endo-1,4-bèta-xylanase: colorimetrische 

methode gebaseerd op de kwantificering van in 

water oplosbare gekleurde fragmenten 
geproduceerd door de inwerking van xylanase op 

met azurine vernet tarwearabinoxylaan; 

  bacillolysine: plaattestmethode gebaseerd op de 
diffusie van protease in de azo-

caseïneagarvoedingsbodem en de daaropvolgende 

hydrolyse van caseïne. 

Alle 

kalkoenen 

Legkippen 

Minder 

gangbare 

vogelsoorten 

voor 

mestdoeleinde

n

/ Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

588 U 

Endo-1,4- 

bèta-

glucanase    4 

500 U 

Alfa-amylase 

100 U 

Endo-1,4- 

bèta-

xylanase      8 

750 U 

Bacillolysine 

425 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2. Bij gebruik voor gespeende 
biggen tot maximaal 35 kg 

lichaamsgewicht. 

3.Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming en 
huidbescherming. 

4.Aanbevolen hoeveelheden 

toevoegingsmiddel voor 
legkippen: endo- 1,3(4)-bèta-

glucanase: 1 175 U; endo-1,4-

bèta-glucanase: 9 000 U; alfa-
amylase: 200 U; endo-1,4- bèta-

xylanase: 17 500 U; 

bacillolysine: 850 U/kg volledig 
diervoeder. 
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1621i Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-bèta-

glucanase EC 

3.2.1.4 Alfa-

amylase EC 

3.2.1.1 Endo-

1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van: 

 endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door 
Aspergillus aculeatinus (voorheen ingedeeld als 

Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94); 

 endo-1,4-bèta-glucanase geproduceerd door 

Trichoderma reesei (voorheen ingedeeld als 
Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94); 

  alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553); 
 endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842), met 

een minimale activiteit van: 
  endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 10 000 U (1)/g, 

  endo-1,4-bèta-glucanase: 310 000 U (2) /g, 

  alfa-amylase: 400 U (3)/g, 

  endo-1,4-bèta-xylanase: 210 000 U (4)/g. 
Vloeibare vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
 endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door 

Aspergillus aculeatinus (CBS 589.94), 

 endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door 

Trichoderma reesei (CBS 592.94), 
  alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553), 

 endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 
Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842). 

Analysemethode (5) 

Voor de bepaling in toevoegingsmiddelen: 

  endo-1,3(4)-bèta-glucanase in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische hydrolyse van glucanase op het 

bèta-glucaansubstraat van gerst bij een pH van 7,5 
en een temperatuur van 30 °C, 

  endo-1,4-bèta-glucanase in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische hydrolyse van cellulase op 

carboxymethylcellulose bij een pH van 4,8 en een 

temperatuur van 50 °C, 
 alfa-amylase in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding: colorimetrische methode gebaseerd 

op de vorming van in water oplosbare gekleurde 
fragmenten geproduceerd door de inwerking van 

amylase op met azurine vernet 

zetmeelpolymeersubstraat bij een pH van 7,5 en 

een temperatuur van 37 °C, 

 endo-1,4-bèta-xylanase in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

colorimetrische methode gebaseerd op de 

Kemin Europa 

NV
Alle 

vogelsoorten

/ Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase

500 U 

Endo-1,4-

bèta- 

glucanase 

15 500 U 

Alfa-amylase 

20 U 

Endo-1,4-

bèta- xylanase 

10 500 U

/ 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
moeten bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming. 

31/03/2027 /

12/04/2019 Pagina 1019 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

enzymatische hydrolyse van xylanase op 

berkenhoutxylaansubstraat bij een pH van 5,3 en 
een temperatuur van 50 °C. 

Voor de bepaling in voormengsels en 

voedermiddelen van: 

 endo-1,3(4)-bèta-glucanase: plaattestmethode 
gebaseerd op de diffusie van glucanase en de 

latere verbleking van de rode agarvoedingsbodem 

als gevolg van de hydrolyse van bèta-glucaan, 
 endo-1,4-bèta-glucanase: colorimetrische 

methode gebaseerd op de kwantificering van in 

water oplosbare gekleurde fragmenten 

geproduceerd door de inwerking van cellulase op 
met azurine vernet in water onoplosbaar HE-

cellulosesubstraat, 

 alfa-amylase: colorimetrische methode 
gebaseerd op de vorming van in water oplosbare 

blauwe fragmenten geproduceerd door de 

inwerking van amylase op met azurine vernette 
onoplosbare blauwkleurige 

zetmeelpolymeersubstraten, 

 endo-1,4-bèta-xylanase: colorimetrische 

methode gebaseerd op de kwantificering van in 
water oplosbare gekleurde fragmenten 

geproduceerd door de inwerking van xylanase op 

met azurine vernet tarwearabinoxylaan. 
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1640 6-Fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van 6-fytase (EC 3.1.3.26), 

geproduceerd door Schizosaccharomyces pombe 
(ATCC 5233), met een minimale activiteit van:

vloeistof en vaste stof: 5 000 FTU (1)/g 

Karakterisering van de werkzame stof 

6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door 

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

Analysemethode (2)

Determinatie van 6-fytase EC 3.1.3.26 in 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 
colorimetrische methode waarbij het anorganisch 

fosfaat dat door het enzym uit het natriumfytaat 

wordt vrijgemaakt, wordt gekwantificeerd. 

Determinatie van 6-fytase EC 3.1.3.26 in 

voormengsels en diervoeders: EN ISO 30024: 

colorimetrische methode waarbij het anorganisch 
fosfaat dat door het enzym uit het natriumfytaat 

wordt vrijgemaakt (na verdunning met 

hittebehandeld volkorenmeel), wordt 

gekwantificeerd. 

Danisco (UK) 

Ltd, trading as 

Danisco 

Animal 

Nutrition and 

represented by 

Genencor 

International 

B.V.

Mestkippen / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 
volledig dierenvoeder:
- mestkippen:
500-750 FTU;

- mestkalkoenen:
250-1 000 FTU;

- legkippen:
150-900 FTU;

- mesteenden:
250-1 000 FTU;

- biggen (gespeend):
500-1 000 FTU;

- mestvarkens:
500-1 000 FTU;

- zeugen:
500 FTU.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig dierenvoeder:

- mestkippen:
500-750 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU;
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU;
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU;

- mestvarkens:
500-1 000 FTU;

- zeugen:
500 FTU.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legkippen / 150 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

  
2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig dierenvoeder:

- mestkippen:
500-750 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU;
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU;
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU;

- mestvarkens: 
500-1 000 FTU;

- zeugen:
500 FTU.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mesteenden / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig dierenvoeder:

- mestkippen:
500-750 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU;
- legkippen: 

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU;
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU;

- mestvarkens:
500-1 000 FTU;

- zeugen: 
500 FTU.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend)

/ 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig dierenvoeder:

- mestkippen:
500-750 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU;
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU;
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU;

- mestvarkens:
500-1 000 FTU;

- zeugen:
500 FTU.
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Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig dierenvoeder:

- mestkippen:
500-750 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU;
- legkippen: 

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU;
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU;

- mestvarkens: 
500-1 000 FTU;

- zeugen:
500 FTU.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zeugen / 500 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig dierenvoeder:

- mestkippen:
500-750 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU;
- legkippen: 

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU;
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU;

- mestvarkens: 
500-1 000 FTU;

- zeugen: 
500 FTU.

25/07/2017 /

Alle 

mestvogels 

behalve 

mestkippen, 

mestkalkoenen 

en mesteenden

/ 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor.

3. Aanbevolen maximale dosis: 
1 000 FTU/kg volledig 
diervoeder. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle legvogels 

behalve 

legkippen

/ 150 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in mengvoeders 

met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor. 

3. Aanbevolen maximale dosis: 

1 000 FTU/kg volledig 
diervoeder.

4. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1640 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

geproduceerd door Schizosaccha romyces pombe 
(ATCC 5233) met een minimale activiteit van:

vast (gecoat): 10 000 FTU (1)/g

vloeibaar: 10 000 FTU/ml

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase (EC 3.1.3.26) geproduceerd door 

Schizosaccha romyces pombe (ATCC 5233) 

Analysemethode (2)

Colorimetrische methode die het anorganische 
fosfaat meet dat door het enzym wordt 

vrijgemaakt uit een fytaatsubstraat 

Danisco (UK) 

Ltd, trading as 

Danisco 

Animal 

Nutrition and 

represented by 

Genencor 

International 

B.V.

Mestkippen / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 
met meer dan 0,23 % 
fytinefosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
- mestkippen:
500-75 0 FTU;

- mestkalkoenen:
250-1 000 FTU,

- legkippen:
150-900 FTU;

- mesteenden:
250-1 000 FTU,

- biggen (gespeend):
500-1 000 FTU,

- mestvarkens:
500-1 000 FTU,

- zeugen:
500 FTU.

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % 

fytinefosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:

- mestkippen:
500-75 0 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU,
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU,
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU,

- mestvarkens:
500-1 000 FTU,

- zeugen:
500 FTU.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

29/05/2019 /

12/04/2019 Pagina 1030 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legkippen / 150 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % 

fytinefosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:

- mestkippen:
500-75 0 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU,
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU,
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU,

- mestvarkens:
500-1 000 FTU,

- zeugen:
500 FTU.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

29/05/2019 /

12/04/2019 Pagina 1031 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mesteenden / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % 

fytinefosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:

- mestkippen:
500-75 0 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU,
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU,
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU,

- mestvarkens:
500-1 000 FTU,

- zeugen:
500 FTU.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

29/05/2019 /

12/04/2019 Pagina 1032 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend)

/ 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % 

fytinefosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:

- mestkippen:
500-75 0 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU,
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU,
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU,

- mestvarkens:
500-1 000 FTU,

- zeugen:
500 FTU.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

29/05/2019 /

12/04/2019 Pagina 1033 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % 

fytinefosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:

- mestkippen:
500-75 0 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU,
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU,
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU,

- mestvarkens:
500-1 000 FTU,

- zeugen:
500 FTU.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

29/05/2019 /

12/04/2019 Pagina 1034 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zeugen / 500 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

met meer dan 0,23 % 

fytinefosfor.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

4. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:

- mestkippen:
500-75 0 FTU;

- mestkalkoenen:

250-1 000 FTU,
- legkippen:

150-900 FTU;

- mesteenden:

250-1 000 FTU,
- biggen (gespeend):

500-1 000 FTU,

- mestvarkens:
500-1 000 FTU,

- zeugen:
500 FTU.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

29/05/2019 /

2019/221 - 379/2009

12/04/2019 Pagina 1035 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1641(i) 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling toevoegingsmiddel

Bereiding van 6-fytase, geproduceerd door 

Aspergillus oryzae DSM 14223, met een 
minimale activiteit van:

vast: 5 000 FYT/g (1)

vloeibaar: 20 000 FYT/g

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae 
DSM 14223

Analysemethode (2)

Colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie 
van vanadaat-molybdaat op anorganisch fosfaat 

dat wordt geproduceerd door de inwerking van 6-

fytase op een fytaat bevattend substraat 

(natriumfytaat) bij een pH van 5,5 en een 
temperatuur van 37 °C, gekwantificeerd aan de 

hand van een ijkkromme voor anorganisch fosfaat. 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

represented by 

DSM 

Nutritional 

products Sp. Z 

o.o

Fokpluimvee 

en legkippen

/ 300 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

16/03/2021 /

Ander 

pluimvee

/ 250 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

16/03/2021 /

Fokvarkens

en kleine 

varkens-

soorten 

voor het 

fokken

/ 750 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

16/03/2021 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Andere 

varkens en 

kleine 

varkens-

soorten

/ 500 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 

dat meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor bevat.

3. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

16/03/2021 /

171/2011

4a1641(i) 6-fytase (EC 

3.1.3.26)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Bereiding van 6-fytase, geproduceerd door 
Aspergillus oryzae DSM 14223, met een 
minimale activiteit van: vloeibaar: 20 000 FYT 
(1)/g

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae 
DSM 14223

Analysemethode (2)

Colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie 
van vanadaat- molybdaat op anorganisch fosfaat 
dat wordt geproduceerd door de inwerking van 6-
fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae 
DSM 14223, op een fytaat bevattend substraat 
(natriumfytaat) bij een pH van 5,5 en een 
temperatuur van 37 °C, gekwantificeerd aan de 
hand van een ijkkromme voor anorganisch fosfaat. 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

represented by 

DSM 

Nutritional 

products Sp. Z 

o.o

Zalmachtigen / 750 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

25/03/2021 /

221/2011
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1642 Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, 

geproduceerd door Trichoderma koningii (MUCL 
39203), met een minimale activiteit van:

vast: 1 500 AXC (1)/g

vloeibaar: 200 AXC/ml

Karakterisering van de werkzame stof

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Trichoderma koningii (MUCL 39203) 

Analysemethode (2)

Voor de kwantificering van endeo-1,4-bèta-
xylinase, geproduceerd door Trichoderma 
koningii (MUCL 39203), in diervoeders:

colorimetrische methode gebaseerd op de 

kwantificering van gekleurde oligomeren, 
geproduceerd door de inwerking van endo-1,4-

bèta-xylanase op Remazol-Brilliant-Blue-R xylaan 

bij een pH van 4,7 en een temperatuur van 30 °C. 

Lyven Mestkalkoenen

Opfokkal-

koenen

/ 75 AXC / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kg volledig diervoeder voor 
mestkalkoenen en 
opfokkalkoenen:
100 AXC

3. Voor gebruik in diervoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
arabinoxylanen).

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

03/01/2023 /

1195/2012
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a17 Alfa-

galactosidase 

EC 3.2.1.22 

Endo-1,4- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.4

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van alfa-galactosidase (EC 3.2.1.22), 

geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae 
(CBS 615.94), en endo-1,4-bèta-glucanase (EC 

3.2.1.4), geproduceerd door Aspergillus niger 
(CBS 120604), met een minimale activiteit van: 

Vast: 
  1 000 U (1) alfa-galactosidase/g 

  5 700 U (2) endo-1,4-bèta-glucanase/g 

Vloeibaar: 
  500 U alfa-galactosidase/g 

  2 850 U endo-1,4-bèta-glucanase/g 

Karakterisering van de werkzame stof 
Alfa-galactosidase, geproduceerd door 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) 

Endo-1,4-bèta- glucanase, geproduceerd door 
Aspergillus niger (CBS 120604) 

Analysemethode (3) 
Bepaling: 

  alfa-galactosidase: colorimetrische methode die 

door inwerking van alfa-galactosidase uit p-

nitrofenyl-alfa-galactopyranosidesubstraat 
vrijgemaakte p-nitrofenol meet; 

  endo-1,4-bèta-glucanase: colorimetrische 

methode die de in water oplosbare kleurstof meet 
die door inwerking van endo- 1,4-bèta-glucanase 
wordt vrijgemaakt uit met azurine vernette 
gerstglucansubstraten. 

Kerry 

Ingredients 

and Flavours

Mestvogels 

van minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n 

Opfokleghenne

n

/ alfa-

galactosidase 

50U endo-1,4-

bèta- 

glucanase 285 

U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden.

2. Aanbevolen maximale dosis:
- 100 U alfa-galactosidase/kg 
volledig diervoeder,
- 570 U endo-1,4-bèta-
glucanase/kg volledig 
diervoeder.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

08/01/2024 /

Mestkippen / 50 U alfa-

galactosidase

285 U endo-

1,4- bèta-

glucanase

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2.Aanbevolen maximale dosis: 
 100 U alfa-galactosidase/kg 
  570 U endo-1,4-bèta-
glucanase/kg. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings-bescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

09/04/2022 /

2015/1104 - 1365/2013 - 237/2012
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a17 Alfa-

galactosidase 

(EC 3.2.1.22) 

Endo-1,4- 

bèta-glucanase 

(EC 3.2.1.4)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van alfa-galactosidase (EC 3.2.1.22), 

geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae 
(CBS 615.94), en endo-1,4- bèta-glucanase (EC 

3.2.1.4), geproduceerd door Aspergillus niger 
(CBS 120604), vast, met een minimale activiteit 

van: 
  1 000 U (1) alfa-galactosidase/g, 

  5 700 U (2) endo-1,4-bèta-glucanase/g. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Alfa-galactosidase, geproduceerd door 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), en 
endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door 

Aspergillus niger (CBS 120604) 

Analysemethode (3) 
Bepaling: 

 colorimetrische methode die het p-nitrofenol 

meet dat door inwerking van alfa-galactosidase 
wordt vrijgemaakt uit p-nitrofenyl-alfa-

galactopyranosidesubstraat; 

 colorimetrische methode die de in water 

oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 
endo-1,4-bèta-glucanase wordt vrijgemaakt uit 

met azurine vernette gerstbètaglucansubstraten. 

Kerry 

Ingredients 

and Flavours

Legkippen

Legvogels van 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

/ 100 U alfa-

galactosidase

570 U endo- 

1,4-bèta-

glucanase

/ 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel worden de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermeld. 

2. Aanbevolen maximale dosis: 
 100 U alfa-galactosidase/kg, 
  570 U endo-1,4- bèta-
glucanase/kg. 

3.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

07/01/2026 /

2015/2382

4a1704 Saccharomyces

 cerevisiae 

CBS 493.94

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van Saccharomyces cerevisiae CBS 
493.94 met minimaal:
vast: 1 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 

Analysemethode (1)

Telling: gietplaatmethode onder gebruikmaking 
van chlooramfenicol-glucosegistextractagar
Identificatie: polymerasekettingreactie (PCR)-
methode 

Alltech France Paarden / 1,6 × 10^9

CFU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis: 
4,7 × 10^9 CFU/kg volledig 
diervoeder 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

16/10/2019 /

886/2009
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a1711 Saccharomyces

 cerevisiae 

CNCM I-1077

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

vast: 

Preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1077 van levensvatbare gedroogde cellen met 

een gegarandeerde minimale concentratie van 2 × 

10^10 CFU/g 

gecoat:
Preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM 

I-1077 van levensvatbare gedroogde cellen met 

een gegarandeerde minimale concentratie van 1 × 
10^10 CFU/g

Karakterisering van de werkzame stof 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I- 1077: 80 % 

levensvatbare gedroogde cellen en 14 % niet 

levensvatbare cellen

Analysemethode (1 )

Gietplaatmethode en moleculaire identificatie 

(PCR) 

Danstar 

Ferment AG 

représentée 

par Lallemand 

SAS

Paarden / 3,0 × 10^9 

CFU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Gecoat, uitsluitend voor 
toediening via diervoeder in 
pelletvorm. 

3. Als het product wordt 
gehanteerd of gemengd in een 
gesloten atmosfeer, moeten 
veiligheidsbrillen en maskers 
voor het mengen worden 
gebruikt, als de mengers niet met 
afzuigsystemen zijn uitgerust.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

20/10/2019 /
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toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a18 6-fytase (EC 

3.1.3.26)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van 6-fytase (EC 3.1.3.26), 

geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 
22594), met een minimale activiteit van:

10 000 (1) FYT/g in vaste vorm

20 000 FYT/g in vloeibare vorm

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door 

Aspergillus oryzae (DSM 22594) 

Analysemethode (2)

Voor de kwantificering van 6-fytase in diervoeder:
Colorimetrische methode voor het meten van het 

anorganisch fosfaat dat door 6-fytase uit fytaat 

wordt vrijgemaakt (ISO 30024:2009). 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd

Pluimvee

Mestvarkens

Biggen 

(gespeend)

/ 500 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 
  pluimvee, biggen (gespeend) 
en mestvarkens: 500-4 000 FYT; 
  zeugen: 500-4 000 FYT. 

3. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat. 

4.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
ingevolge het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden gepaste 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

5. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot 35 kg. 

09/10/2022 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zeugen / 500 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

2. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder: 

  pluimvee, biggen (gespeend) 
en mestvarkens: 500-4 000 FYT; 

  zeugen: 500-4 000 FYT. 

3. Voor gebruik in diervoeder 

dat meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor bevat. 

4.Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 

ingevolge het gebruik ervan. 

Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 

kunnen worden uitgebannen of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden gepaste 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

5. Voor gebruik bij gespeende 

biggen tot 35 kg. 

09/10/2022 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a19 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van 6-fytase 

geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 
126897) 

met een minimale activiteit van: 

Vloeistof en vaste stof: 5 000 FTU (1)/g 

Karakterisering van de werkzame stof 
6-fytase (EC 3.1.3.26) 

geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 
126897) 

Analysemethode (2) 
Bepaling van 6-fytase: 

Colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van 6-fytase op fytaat: EN 

ISO 30024. 

ROAL Oy Pluimvee met 

uitzonde-ring 

van legvogels

/ 250 FTU / 1. In de gebruiks-aanwijzing 
voor het toevoegingsmiddel en 
het voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermelden. 

2. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor. 

3. Aanbevolen maximumdosis:
  2 500 FTU/kg volledig 
voeder voor pluimvee; 
  1 750 FTU/kg volledig 
voeder voor gespeende biggen, 
mestvarkens en zeugen. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van adem-halingsbescherming, 
bril en hand-schoenen tijdens 
hantering. 

11/04/2024 /

Legvogels / 150 FTU / 1. In de gebruiks-aanwijzing 
voor het toevoegingsmiddel en 
het voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermelden. 

2. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor. 

3. Aanbevolen maximumdosis:
  2 500 FTU/kg volledig 
voeder voor pluimvee; 
  1 750 FTU/kg volledig 
voeder voor gespeende biggen, 
mestvarkens en zeugen. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van adem-halingsbescherming, 
bril en hand-schoenen tijdens 
hantering. 

11/04/2024 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Gespeende 

biggen

/ 500 FTU / 1. In de gebruiks-aanwijzing 
voor het toevoegingsmiddel en 

het voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermelden. 

2. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor. 

3. Aanbevolen maximumdosis:

  2 500 FTU/kg volledig 

voeder voor pluimvee; 
  1 750 FTU/kg volledig 

voeder voor gespeende biggen, 

mestvarkens en zeugen. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 

van adem-halingsbescherming, 

bril en hand-schoenen tijdens 
hantering. 

11/04/2024 /

Mestvarkens 

en zeugen

/ 250 FTU / 1. In de gebruiks-aanwijzing 
voor het toevoegingsmiddel en 
het voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermelden. 

2. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor. 

3. Aanbevolen maximumdosis:
  2 500 FTU/kg volledig 
voeder voor pluimvee; 
  1 750 FTU/kg volledig 
voeder voor gespeende biggen, 
mestvarkens en zeugen. 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van adem-halingsbescherming, 
bril en hand-schoenen tijdens 
hantering. 

11/04/2024 /

292/2014
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a2 Gistingsproduc

t van 

Aspergillus 

oryzae NRRL 

458 (Amaferm)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Gistingsproduct van Aspergillus oryzae NRRL 

458: 4-5 %
Tarwezemelen: 94-95 %

Roestvast staalgrit met 5 % kobaltcarbonaat

1 %

Karakterisering van de werkzame stof

Gistingsproduct van Aspergillus oryzae NRRL 

458, bevattende:
endo-1,4-bèta-glucanase EC 3.2.1.4:

3 IU(1)/g.

alfa-amylase EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

Analysemethode

Alfa-amylase AOAC 17th Ed. 2002.01

Endo-1,4-bèta-glucanase (gebaseerd op de 
supernatanteiwit- en cellulaseactiviteit van de 

anaerobe fungus

(Neocallimastix frontalis EB 188)
(Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Biozyme 

Incorporated
Melkkoeien / 85 mg 

toevoegingsmi

ddel

300 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Aanbevolen dosering: de 
hoeveelheid toevoegingsmiddel 
in het dagrantsoen moet 3-5 
g/koe/dag bedragen.

2. Voor de veiligheid van de 
gebruikers moet tijdens de 
hantering ademhalings-
bescherming en een 
veiligheidsbril worden gedragen.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

05/06/2017 /

905/2009 - 537/2007

4a20 Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, 
geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 
126896), met een minimale activiteit van: 
  vast: endo-1,3(4)-bèta-glucanase 200 000 BU 
(1)/g; 
  vloeibaar: endo-1,3(4)-bèta-glucanase 400 000 
BU/ml. 

Karakterisering van de werkzame stof 
endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door 
Trichoderma reesei (CBS 126896) 

Analysemethoden (2) 
Voor de kwantificering van de endo-1,3(4)- bèta-
glucanaseactiviteit: spectrofotometrische (DNS)-
methode gebaseerd op de kwantificering van de 
vrijgekomen suikers, geproduceerd door de 
inwerking van endo-1,3(4)-bèta-glucanase op 
bèta-glucaan van gerst bij een pH van 4,8 en een 
temperatuur van 50 °C. 

ROAL Oy Mestkippen / 20 000 BU / 1. In de gebruiks-aanwijzing 

voor het toevoegingsmiddel en 
het voormengsel de 

opslagomstandig- heden en de 

stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor (gespeende) biggen tot 

maximaal ongeveer 35 kg. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalings-bescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

15/04/2024 /

Biggen 

(gespeend)

/ 10 000 BU / 1. In de gebruiks-aanwijzing 
voor het toevoegingsmiddel en 
het voormengsel de 
opslagomstandig- heden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor (gespeende) biggen tot 
maximaal ongeveer 35 kg. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings-bescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

15/04/2024 /
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van dierlijke oorsprong

302/2014

4a21 alfa-amylase 

EC 3.2.1.1

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Preparaat van alfa-amylase, geproduceerd door 
Bacillus licheniformis (DSM 21564) met een 
minimale activiteit van: 
in vaste vorm: 160 KNU (1)/g; 
in vloeibare vorm: 240 KNU/g; 

Karakterisering van de werkzame stof: 
alfa-amylase EC 3.2.1.1, geproduceerd door 
Bacillus licheniformis (DSM 21564). 

Analysemethoden (2) 
Bepaling van alfa-amylase: Colorimetrische 
methode gebaseerd op de kwantificering van 
gekleurde fragmenten, geproduceerd door de 
inwerking van alfa-amylase op rode 
zetmeelsubstraten. 

DSM 

Nutritional 

products Ltd, 

represented by 

DSM 

Nutritional 

Products Sp. 

Z.o.o

Melkkoeien / 300 KNU / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor gebruik tot de veertiende 
week van de lactatie. 

3.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

04/02/2025 /

2015/47

12/04/2019 Pagina 1047 van 1245



Identificatie- 
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toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a22 Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

EC 3.2.1.8 en 

endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) 

en endo-1,3(4)-bèta-glucanase (EC 3.2.1.6) 
geproduceerd door Talaromyces versatilis sp. nov. 

IMI CC 378536 en Talaromyces versatilis sp. 

nov. DSM 26702, met een minimale activiteit 

van: 
  in vaste vorm: 

endo-1,4- bèta-xylanase 22 000 VU/g en 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase 15 200 VU(1)/g; 
  in vloeibare vorm: 

endo-1,4- bèta-xylanaseactiviteit 5 500 VU/ml en 

endo-1,3(4)-bèta- glucanaseactiviteit 3 800 
VU/ml. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) en 
endo-1,3(4)-bèta-glucanase (EC 3.2.1.6) 

geproduceerd door Talaromyces versatilis sp. nov. 

IMI CC 378536 en Talaromyces versatilis sp. 
nov. DSM 26702. 

Analysemethode (2) 

Voor de kwantificering van de endo-1,4-bèta-
xylanaseactiviteit: 

 viscosimetrische methode gebaseerd op de 

afname van de viscositeit die wordt veroorzaakt 
door de inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase op 
het xylaan bevattende substraat 
(tarwearabinoxylaan). 

Voor de kwantificering van de endo-1,3(4)-bèta-

glucanaseactiviteit: 
 viscosimetrische methode gebaseerd op de 

afname van de viscositeit die wordt veroorzaakt 

door de inwerking van endo-1,3(4)-bèta-glucanase 

op het glucaansubstraat (gerstbètaglucaan) bij een 
pH van 5,5 en een temperatuur van 30 °C. 

Adisseo 

France SAS
Legkippen / Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

1 100 VU

Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

760 VU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
die kunnen voortvloeien uit het 
gebruik. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming en 
huidbescherming. 

28/02/2027 /

Mestkippen 

Opfokleghenne

n 

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n voor mest- 

en 

legdoeleinden

/ endo-1,4- bèta-

xylanase 

1 100 VU 

endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

760 VU

/ 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

19/05/2025 /

Mestkalkoenen

 

Opfokkalkoene

n

/ endo-1,4- bèta-

xylanase 

1 100 VU 

endo-1,3 (4)-

bèta- 

glucanase 760 

VU

/ 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

31/12/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2017/210 - 2015/2304 - 2015/661
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a23 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van 6-fytase geproduceerd door 

Komagataella pastoris (DSM 25375), met een 
minimale activiteit van: 40 000 U/g(1) 

Vloeistof en vaste stof 

Karakterisering van de werkzame stof 
6-fytase (EC 3.1.3.26) geproduceerd door 

Komagataella pastoris (DSM 25375) 

Analysemethode (2) 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

6-fytase in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat   

VDLUFA Method Book, Vol. III, 27.1.1 
Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

6-fytase in voormengsels en minerale diervoeders: 

colorimetrische methode gebaseerd op de 
enzymatische reactie van fytase op het fytaat   

VDLUFA Method Book, Vol. III, 27.1.3 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

6-fytase in diervoeders: 
colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat   

EN ISO 30024. 

Kaesler 

Nutrition 

GmbH

Mestkippen en 

opfokleghenne

n, alle 

vogelsoorten 

voor mest- en 

legdoeleinden 

met 

uitzondering 

van mest- en 

opfokkalkoene

n

/ 250 U / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermelden. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

! Overgangsmaatregelen 

2017/2231 :

Toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en voormengsels en 
mengvoeders die dat 
toevoegingsmiddel bevatten die 
vóór 25 december 2017 zijn 
geproduceerd en geëtiketteerd 
overeenkomstig de voorschriften 
die 25 december 2017 van 
toepassing waren, mogen in de 
handel gebracht en gebruikt 
blijven worden totdat de 
bestaande voorraden zijn 
uitgeput. 

29/03/2026 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Alle 

vogelsoorten 

voor 

legdoeleinden

/ 125 U / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermelden. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 

ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

! Overgangsmaatregelen 

2017/2231 :

Toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en voormengsels en 

mengvoeders die dat 
toevoegingsmiddel bevatten die 

vóór 25 december 2017 zijn 

geproduceerd en geëtiketteerd 
overeenkomstig de voorschriften 

die 25 december 2017 van 

toepassing waren, mogen in de 

handel gebracht en gebruikt 
blijven worden totdat de 

bestaande voorraden zijn 

uitgeput. 

29/03/2026 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mest- en 

opfokkalkoene

n

/ 500 U / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermelden. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 

ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

! Overgangsmaatregelen 

2017/2231 :

Toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en voormengsels en 

mengvoeders die dat 
toevoegingsmiddel bevatten die 

vóór 25 december 2017 zijn 

geproduceerd en geëtiketteerd 
overeenkomstig de voorschriften 

die 25 december 2017 van 

toepassing waren, mogen in de 

handel gebracht en gebruikt 
blijven worden totdat de 

bestaande voorraden zijn 

uitgeput. 

29/03/2026 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend), 

mestvarkens, 

zeugen en 

kleine 

varkenssoorten

/ 250 U / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermelden. 

2. Voor de veiligheid: bij 
hantering moeten 

ademhalingsbescherming, 

veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

! Overgangsmaatregelen 

2017/2231 :

Toevoegingsmiddel voor 

diervoeding en voormengsels en 

mengvoeders die dat 
toevoegingsmiddel bevatten die 

vóór 25 december 2017 zijn 

geproduceerd en geëtiketteerd 
overeenkomstig de voorschriften 

die 25 december 2017 van 

toepassing waren, mogen in de 

handel gebracht en gebruikt 
blijven worden totdat de 

bestaande voorraden zijn 

uitgeput. 

29/03/2026 /

2017/2231 - 2016/329
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a24 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van 6-fytase geproduceerd door 

Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), met een 
minimale activiteit van: 15 000 U(1)/g. 

Vloeibaar 

Karakterisering van de werkzame stof 
6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door 

Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) 

Analysemethode (2) 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

6-fytase in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

 colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat. 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 
6-fytase in voormengsels en diervoeders: 

 colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat EN 
ISO 30024. 

Danisco (UK) 

Ltd, trading as 

Danisco 

Animal 

Nutrition and 

represented by 

Genencor 

International 

B.V.

Alle 

pluimveesoorte

n 

Alle 

varkenssoorten

 (behalve 

speenvarkens)

/ 250 U / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermeld. 

2. Aanbevolen maximale dosis: 
2 000 U/kg diervoeder. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels in een 
diervoederbedrijf worden 
operationele procedures en 
passende organisatorische 
maatregelen vastgesteld voor het 
omgaan met gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of met de ogen. Indien de 
blootstelling van de huid, de 
luchtwegen of de ogen niet met 
deze procedures en maatregelen 
kan worden teruggebracht tot 
een aanvaardbaar niveau, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

29/06/2026 /

2019/221 - 2016/899
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a24 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van 6-fytase geproduceerd door 

Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), met een 
minimale activiteit van: 20 000 FTU(1)/g. 

Vaste vorm. 

Karakterisering van de werkzame stof 
6-fytase (EC 3.1.3.26) geproduceerd door 

Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) 

Analysemethode (2) 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

6-fytase in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding en in de voormengsels: 

 colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat. 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 
6-fytase in diervoeders: 

 colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat EN 
ISO 30024. 

Danisco (UK) 

Ltd, trading as 

Danisco 

Animal 

Nutrition and 

represented by 

Genencor 

International 

B.V.

Alle 

pluimveesoorte

n 

Alle 

varkenssoorten

 (behalve 

speenvarkens)

/ 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2.Aanbevolen maximale dosis: 2 
000 FTU/kg volledig diervoeder. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels in een 
diervoederbedrijf worden 
operationele procedures en 
passende organisatorische 
maatregelen vastgesteld voor het 
omgaan met gevaren bij 
inhalering of contact met de huid 
of de ogen. Indien de 
blootstelling van de huid, de 
luchtwegen of de ogen niet met 
deze procedures en maatregelen 
kan worden teruggebracht tot 
een aanvaardbaar niveau, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

14/06/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a25 3-fytase EC 

3.1.3.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van 3-fytase geproduceerd door 

Komagataella pastoris (CECT 13094) met een 
minimale activiteit van: 1 000 FTU(1) /ml 

Vloeibare vorm. 

Karakterisering van de werkzame stof 
3-fytase (EC 3.1.3.8) geproduceerd door 

Komagataella pastoris (CECT 13094) 

Analysemethode (2) 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

3-fytase in het toevoegingsmiddel voor 
diervoeding: 

  colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat. 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 
3-fytase in diervoeders: 

  colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat   
EN ISO 30024. 

Fertinagro 

Nutrientes S.L.
Mestkippen

Legkippen

/ 500 FTU

1000 FTU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2.Aanbevolen maximumdosis 
voor mestkippen en legkippen: 1 
000 FTU/kg volledig diervoeder. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

14/06/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opfokleghenne

n 

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n gehouden 

voor mest- en 

legdoeleinden 

of voor 

fokdoeleinden

/ 500 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 

bij het gebruik ervan. Indien die 

risico's met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming. 

20/02/2029 /

2019/144 - 2017/895

12/04/2019 Pagina 1057 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a26 Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

EC 3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta- xylanase (EC 

3.2.1.8) geproduceerd door Trichoderma reesei 
(BCCM/MUCL 49755) met een minimale 

activiteit van 15 000 EPU(1)/g (vaste vorm) 

(1 EPU is de hoeveelheid enzym die bij een pH 

van 4,7 en een temperatuur van 50 °C 0,0083 
μmol reducerende suikers (xylose-equivalent) per 

minuut vrijmaakt uit haverkafxylaan.)

Karakterisering van de werkzame stof 
endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd 

door Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) 

Analysemethode(2) 

Voor de kwantificering van de endo-1,4-bèta-

xylanaseactiviteit: colorimetrische methode die de 
in water oplosbare kleurstof meet die door 

inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase wordt 

vrijgemaakt uit met azurine vernette 
tarwearabinoxylaansubstraten. 

Berg and 

Schmidt 

GmbH Co. KG

Mestvarkens / 1 500 EPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsel worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling, de ogen en de huid. 

15/02/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a27 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel: 
Preparaat van 6-fytase, geproduceerd door 

Aspergillus niger (DSM 25770), met een 
minimumgehalte van: 

in vaste vorm: 5 000 FTU (1)/g 

in vloeibare vorm: 5 000 FTU/g 

(1 FTU is de hoeveelheid enzym die bij een pH 
van 5,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol 

anorganisch fosfaat per minuut vrijmaakt uit 

natriumfytaat.)

Karakterisering van de werkzame stof: 
6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger 
(DSM 25770) 

Analysemethode (2): 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 
fytase in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat.
Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

fytase in voormengsels: 

  colorimetrische methode gebaseerd op de 

enzymatische reactie van fytase op het fytaat   
VDLUFA 27.1.3. 

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 

fytase in diervoeders: 
  colorimetrische methode gebaseerd op de 
enzymatische reactie van fytase op het fytaat   
EN ISO 30024. 

BASF SE Mestvarkens

Zeugen

Kleine 

varkenssoorten

 gehouden voor

mestdoel-

einden of voor 

reproductie

/ 100 FTU / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagvoorwaardenen de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermings-middelen 
gebruikt, waaronder 
ademhalings-bescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Gespeende 

biggen

/ 125 FTU / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagvoorwaardenen de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

aanpakken van mogelijke risico's 

bij gebruik. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermings-middelen 

gebruikt, waaronder 

ademhalings-bescherming. 

3. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot 35 kg. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkippen

Opfokleg-

hennen

/ 750 FTU / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagvoorwaardenen de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

aanpakken van mogelijke risico's 

bij gebruik. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermings-middelen 

gebruikt, waaronder 

ademhalings-bescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen

Opfokkal-

koenen

Alle andere 

vogelsoorten 

(met

uitzondering 

van legvogels)

/ 125 FTU / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagvoorwaardenen de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

aanpakken van mogelijke risico's 

bij gebruik. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermings-middelen 

gebruikt, waaronder 

ademhalings-bescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a28 Endo-1,4- 

bèta-xylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,3(4)- 

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door 
Komagataella pastoris (CBS 25376) en 

Komagataella pastoris (CBS 26469) met een 

minimale activiteit van: 25 000 LXU(1)/g en 2 

200 LGU(2)/g 
Vast en vloeibaar. 

Karakterisering van de werkzame stof 
endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3(4)- bèta-

glucanase geproduceerd door Komagataella 
pastoris (CBS 25376) en Komagataella pastoris 
(CBS 26469) 

Analysemethode(3) 

Bepaling van xylanase in het toevoegingsmiddel 
voor diervoeding, voormengsels en de 

diervoeding: 

  colorimetrische methode gebaseerd op de 
kwantificering van in water oplosbare gekleurde 

fragmenten geproduceerd door de inwerking van 

endo-1,4-β-xylanase op vernet tarwearabinoxylan. 

Bepaling van endo-1,3(4)-bèta-glucanase in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding, 

voormengsels en de diervoeding: 

  colorimetrische methode gebaseerd op de 
kwantificering van in water oplosbare gekleurde 
fragmenten geproduceerd door de inwerking van 
endo-1,3(4)-bèta-glucanase op vernet 

azogerstglucan. 

Kaesler 

Nutrition 

GmbH

Mestkippen 

Opfokleghenne

n

/ 4 250 LXU

375 LGU

/ 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij het gebruik ervan. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

21/08/2028 /

Mestkalkoenen

 

Alle 

vogelsoorten 

die worden 

opgefokt voor 

leg- of 

fokdoeleinden, 

met 

uitzondering 

van 

opfokleghenne

n

/ 1 400 LXU

120 LGU

/ 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
bij het gebruik ervan. Indien die 
risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend) 

Minder 

gangbare 

varkenssoorten

 (gespeend)

/ 700 LXU

60 LGU

/ 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruik bij gespeende 

biggen tot 35 kg 

lichaamsgewicht. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

aanpakken van mogelijke risico's 

bij het gebruik ervan. Indien die 
risico's met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a29 Endo-1,4- 

bèta-

mannanase 

EC 3.2.1.78

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta-mannanase, 

geproduceerd door Paenibacillus lentus (DSM 
28088), met een minimale activiteit van: 

  1,6 × 10^8 U(1)/kg in vaste vorm; 

  5,9 × 10^8 U/L in vloeibare vorm. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door 

Paenibacillus lentus (DSM 28088) 

Analysemethoden(2) 

Voor de kwantificering van endo- 1,4-bèta-
mannanase in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding, in voormengsels en in diervoeders: 

colorimetrische methoden op basis van 

enzymatische hydrolyse en de reactie van 
reducerende suikers (mannose-equivalent) met 

3,5-dinitrosalicylzuur (DNS) 

Elanco GmbH Mestkippen 

Opfokleghenne

n 

Kleine 

pluimveesoorte

n met 

uitzondering 

van legvogels

/ 32 000 U / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Als die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, worden bij 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
huid en de ademhaling. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen

 

Opfokkalkoene

n

/ 48 000 U / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Als die risico's met 

deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum beperkt, worden bij 
het gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

beschermingsmiddelen voor de 

huid en de ademhaling.  
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Gespeende 

biggen

/ 48 000 U / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Als die risico's met 

deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum beperkt, worden bij 
het gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

beschermingsmiddelen voor de 

huid en de ademhaling.  

3. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens 

Kleine 

varkenssoorten

 voor 

mestdoeleinde

n

/ 32 000 U / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Als die risico's met 

deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum beperkt, worden bij 
het gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

beschermingsmiddelen voor de 

huid en de ademhaling. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a3 Endo-1,4-bèta-

mannanase 

EC 3.2.1.78 

(Hemicell)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Bereiding van endo-1,4-bètamannanase, 

geproduceerd door Bacillus lentus (ATCC
55045), met een minimale activiteit van:

vloeibaar: 7,2 × 10^5 U (1)/ml

Karakterisering van de werkzame stof

Endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door 

Bacillus lentus (ATCC 55045)

Analysemethode (2)

Test op reducerende suikers voor endo-1,4-bèta-

mannanase door colorimetrische
reactie van dinitrosalicylzuurreagens op de 

verkregen reducerende suikers.

Elanco GmbH Mestkippen / 79 200 U / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Ademhalingsbescherming 
tijdens hantering en 
veiligheidsbril gebruiken.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan 
galactomannaan-houdende 
hemicellulosen (bv. soja en 
mais)

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 
februari 2019 is geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór die datum 
van toepassing waren, mag 
verder in de handel worden 
gebracht en worden opgebruikt.

25/07/2017 /

2019/138 - 103/2013 - 786/2007
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a6 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van 6-fytase, geproduceerd door 

Aspergillus oryzae (DSM 17594) met een 
minimale activiteit van: 

vast: 10 000 FYT (1)/g

vloeibaar: 20 000 FYT/g

Karakterisering van de werkzame stof 

6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae 
(DSM 17594)

Analysemethode (2)

Colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie 
van vanadomolybdaat op anorganisch fosfaat, 

geproduceerd door de inwerking van 6-fytase op 

een fytaat bevattend substraat (natriumfytaat) bij 

een pH van 5,5 en een temperatuur van 37 °C, 
gekwantificeerd op grond van een 

standaardkromme voor anorganisch fosfaat. 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd. 

Vertegenwoord

igd

door DSM

Nutritional

Products

Sp. Z.o.o.

Biggen 

(gespeend)

/ 1 500 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de opslag-
temperatuur, de houdbaarheid en 
de stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden 

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht

3. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 
- mestpluimvee: 
1 500-3 000 FYT;
- legpluimvee: 
600-1 500 FYT; 
- biggen (gespeend) en 
mestvarkens:
1 500-3 000 FYT

4. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor 

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering 

! Geen verlengingsaanvraag.

01/12/2019 /

12/04/2019 Pagina 1070 van 1245



Identificatie- 
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Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens / 1 500 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de opslag-

temperatuur, de houdbaarheid en 
de stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht

3. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:

- mestpluimvee: 

1 500-3 000 FYT; 
- legpluimvee: 

600-1 500 FYT; 

- biggen (gespeend) en 

mestvarkens:
1 500-3 000 FYT

4. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 

hantering 

! Geen verlengingsaanvraag.
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Toevoegings-

middel
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestpluimvee / 1 500 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de opslag-

temperatuur, de houdbaarheid en 
de stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht 

3. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 

- mestpluimvee: 

1 500-3 000 FYT;
- legpluimvee: 

600-1 500 FYT; 

- biggen (gespeend) en 

mestvarkens:
1 500-3 000 FYT 

4. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 

hantering 

! Geen verlengingsaanvraag.
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legpluimvee / 600 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de opslag-

temperatuur, de houdbaarheid en 
de stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden 

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht

3. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 

- mestpluimvee: 

1 500-3 000 FYT; 
- legpluimvee: 

600-1 500 FYT;

- biggen (gespeend) en 

mestvarkens:
1 500-3 000 FYT

4. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 

gebonden fosfor

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 

hantering 

! Geen verlengingsaanvraag.

01/12/2019 /

1088/2009

4a6 6-fytase EC 

3.1.3.26

Samenstelling toevoegingsmiddel 

Bereiding van 6-fytase, geproduceerd door 
Aspergillus oryzae (DSM 17594), met een 
minimale activiteit van: 
gecoat: 10 000 FYT (1)/g 
andere vaste vorm: 50 000 FYT/g 
vloeibaar: 20 000 FYT/g

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae 
(DSM 17594) 

Analysemethode (2)  

Colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie 
van vanadaat- molybdaat op anorganisch fosfaat 
dat wordt geproduceerd door de inwerking van 6-
fytase op een fytaat bevattend substraat 
(natriumfytaat) bij een pH van 5,5 en een 
temperatuur van 37 °C, gekwantificeerd aan de 
hand van een ijkkromme voor anorganisch fosfaat. 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

represented by 

DSM 

Nutritional 

products Sp. Z 

o.o

Zeugen / 1 500 FYT / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik in diervoeder 
dat meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor bevat.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering 
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middel
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a62 Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, 

geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 
109.713), met een minimale activiteit van:

vast: 5 600 TXU (1)/g

vloeibaar: 5 600 TXU/ml 

Karakterisering van de werkzame stof 

Endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Aspergillus niger (CBS 109.713) 

Analysemethode (2)

Viscosimetrische methode gebaseerd op de 
afname van de viscositeit die wordt veroorzaakt 

door de inwerking van endo- 1,4-bèta-xylanase op 

het xylaan bevattende substraat 

(tarwearabinoxylaan) bij een pH van 3,5 en een 
temperatuur van 55 °C 

BASF SE Opfokkalkoene

n

/ 560 TXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kilogram volledig diervoeder 
voor alle soorten die onder de 
werkingssfeer van deze 
verordening vallen: 840 TXU.

3. Voor gebruik in diervoeding 
die rijk is aan zetmeel- en niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen). 

09/10/2022 /

Siervogels, 

kleine 

vogelsoorten, 

met 

uitzondering 

van eenden en 

legvogels

/ 280 TXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kilogram volledig diervoeder 
voor alle soorten die onder de 
werkingssfeer van deze 
verordening vallen: 840 TXU. 

3. Voor gebruik in diervoeding 
die rijk is aan zetmeel- en niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen). 

09/10/2022 /

12/04/2019 Pagina 1075 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 
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van dierlijke oorsprong

Eenden / 280 TXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

  
2. Aanbevolen maximumdosis 

per kilogram volledig diervoeder 

voor mestkippen en eenden: 
800 TXU.

3. Voor gebruik in diervoeding 
die rijk is aan zetmeel- en niet-

zetmeelpoly-sachariden (vooral 

bèta-glucanen en 

arabinoxylanen). 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

07/12/2019 /

Mestkippen / 280 TXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen maximumdosis 
per kilogram volledig diervoeder 
voor mestkippen en eenden: 
800 TXU.

3. Voor gebruik in diervoeding 
die rijk is aan zetmeel- en niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen). 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003
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van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen / 560 TXU / In de gebruiksaanwijzing van het 
toevoegingsmiddel en het 

voormengsel 

de opslagtemperatuur, de 
maximale opslagduur en de 

stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden.

Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:

mestkalkoenen: 
560-840 TXU

Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-

zetmeelpoly-sachariden 

(vooral bèta-glucanen en 

arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 40 % tarwe bevatten.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

17/12/2017 /
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4a7 Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8 Endo-

1,4-bèta- 

glucanase EC 

3.2.1.4

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van endo-1,4-bèta- xylanase, 

geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 
109.713), en endo-1,4-bèta- glucanase, 

geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 

18404), met een minimale activiteit van: 

in vaste vorm: 5 600 TXU(1) en 2 500 TGU(2)/g 
in vloeibare vorm: 5 600 TXU en 2 500 TGU/g 

Karakterisering van de werkzame stof 
endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Aspergillus niger (CBS 109.713) en endo-1,4-

bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus 
niger (DSM 18404) 

Analysemethode (3) 

Voor de kwantificering van de endo-1,4-bèta-
xylanaseactiviteit: 

viscosimetrische methode gebaseerd op de afname 

van de viscositeit die wordt veroorzaakt door de 
inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase op het 

xylaan bevattende substraat (tarwearabinoxylaan) 

bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 55 °C. 

Voor de kwantificering van de endo-1,4-bèta-
glucanaseactiviteit: 

viscosimetrische methode gebaseerd op de afname 

van de viscositeit die wordt veroorzaakt door de 
inwerking van endo-1,4-bèta-glucanase op het 
glucaan bevattende substraat (bèta-glucaan van 
gerst) bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 

40 °C. 

BASF SE Mestvarkens / 560 TXU

250 TGU

/ 1. In de gebruiksaan-wijzing 
voor het toevoegings- middel en 
het voormengsel de opslagom-
standigheden en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 560-840 
TXU/250-375 TGU.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings- bescherming, 
bril en hand- schoenen tijdens 
hantering. 
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desbetreffende levensmiddelen 
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Opfokleghenne

n en alle 

kleine 

vogelsoorten 

voor het leggen

/ 280 TXU

125 TGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2.Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 

  kleine pluimveesoorten voor 

mesten (met uitzondering van 
eenden) en siervogels: 280-840 

TXU/125- 375 TGU; 

  opfokleghennen en alle kleine 
vogelsoorten voor het leggen: 

280-840 TXU/ 125- 375 TGU; 

 fokkalkoenen, 

opfokkalkoenen: 560-840 TXU/ 
250-375 TGU. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming en 

huidbescherming. 
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Kleine 

pluimveesoorte

n voor mesten 

(met 

uitzondering 

van 

mesteenden) 

en siervogels

/ 280 TXU

125 TGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2.Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 

  kleine pluimveesoorten voor 

mesten (met uitzondering van 
eenden) en siervogels: 280-840 

TXU/125- 375 TGU; 

  opfokleghennen en alle kleine 
vogelsoorten voor het leggen: 

280-840 TXU/ 125- 375 TGU; 

 fokkalkoenen, 

opfokkalkoenen: 560-840 TXU/ 
250-375 TGU. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming en 

huidbescherming. 
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Maximumgehalten aan 
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van dierlijke oorsprong

Mesteenden / 280 TXU

125 TGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de opslagtempera 

tuur, de houdbaarheid en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden.

2. Voor gebruik in voeders die 
rijk zijn aan niet-

zetmeelpolysachariden (vooral 

bèta-glucanen en 
arabinoxylanen), bv. Voeders die 

meer dan 30 % tarwe, gerst, 

rogge en/of triticale bevatten.

3. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:

- biggen (gespeend):
560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mestkippen:

280-84 0 TXU/125-375 TGU;
- legkippen:

560-84 0 TXU/250-375 TGU; 

- mestkalkoenen:

560-84 0 TXU/250-375 TGU;
- mesteenden:

280-84 0 TXU/125-375 TGU.

4. Voor gebruik bij gespeende 

biggen tot ongeveer 35 kg.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003
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Maximumgehalten aan 
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen / 560 TXU

250 TGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in voeders die 

rijk zijn aan niet-

zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 

arabinoxylanen), bv. Voeders die 

meer dan 30 % tarwe, gerst, 
rogge en/of triticale bevatten.

3. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:
- biggen (gespeend):

560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mestkippen:
280-84 0 TXU/125-375 TGU;

- legkippen:

560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mestkalkoenen:
560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mesteenden:

280-84 0 TXU/125-375 TGU.

4. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/04/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legkippen / 280 TXU

125 TGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in voeders die 

rijk zijn aan niet-

zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 

arabinoxylanen), bv. Voeders die 

meer dan 30 % tarwe, gerst, 
rogge en/of triticale bevatten.

3. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:
- biggen (gespeend):

560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mestkippen:
280-84 0 TXU/125-375 TGU;

- legkippen:

560-84 0 TXU/250-375 TGU; 

- mestkalkoenen:
560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mesteenden:

280-84 0 TXU/125-375 TGU.

4. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/04/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkippen / 280 TXU

125 TGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in voeders die 

rijk zijn aan niet-

zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 

arabinoxylanen), bv. Voeders die 

meer dan 30 % tarwe, gerst, 
rogge en/of triticale bevatten.

3. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:
- biggen (gespeend):

560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mestkippen:
280-84 0 TXU/125-375 TGU;

- legkippen:

560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mestkalkoenen:
560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mesteenden:

280-84 0 TXU/125-375 TGU.

4. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/04/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend)

/ 560 TXU

250 TGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik in voeders die 

rijk zijn aan niet-

zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 

arabinoxylanen), bv. voeders die 

meer dan 30 % tarwe, gerst, 
rogge en/of triticale bevatten.

3. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder:
- biggen (gespeend):

560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mestkippen:
280-84 0 TXU/125-375 TGU;

- legkippen:

560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mestkalkoenen:
560-84 0 TXU/250-375 TGU;

- mesteenden:

280-84 0 TXU/125-375 TGU.

4. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.

5. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/04/2019 /

12/04/2019 Pagina 1085 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Fokkalkoenen, 

opfokkalkoene

n

/ 560 TXU 

250 TGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2.Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 

  kleine pluimveesoorten voor 

mesten (met uitzondering van 
eenden) en siervogels: 280-840 

TXU/125- 375 TGU; 

  opfokleghennen en alle kleine 
vogelsoorten voor het leggen: 

280-840 TXU/ 125- 375 TGU; 

 fokkalkoenen, 

opfokkalkoenen: 560-840 TXU/ 
250-375 TGU. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming en 

huidbescherming. 

11/11/2021 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a8 Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, 

geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 
114044), met een minimale activiteit van:

in vaste vorm: 4 × 10^6 BXU (1)/g

in vloeibare vorm: 4 × 10^5 BXU/g

Karakterisering van de werkzame stof

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Trichoderma reesei (CBS 114044) 

Analysemethode (2)

In het toevoegingsmiddel en het voormengsel: test 
op reducerende suikers voor endo-1,4-bèta-

xylanase door colorimetrische reactie van 

dinitrosalicylzuurreagens op de verkregen 

reducerende suikers bij een pH van 5,3 en een 
temperatuur van 50 °C.

In het diervoeder: colorimetrische methode die de 

in water oplosbare kleurstof meet die door het 
enzym wordt vrijgemaakt uit met azurine vernet 

tarwearabinoxylaansubstraat. 

Roal Oy Kleine 

pluimveesoorte

n met 

uitzondering 

van legvogels

/ 8 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 

24/11/2021 /

Legvogels van 

kleine 

pluimveesoorte

n

/ 24 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 
het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 

24/11/2021 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens / 20 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 

minimum beperkt, moeten bij 

het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt.  

24/11/2021 /

Opfokkalkoene

n

/ 16 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 20 % tarwe bevatten

4. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

19/10/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen / 16 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

3. Voor gebruik in mengvoeders 

die rijk zijn aan niet-

zetmeelpoly-sachariden (vooral 
arabinoxylanen), bv. voeders die 

meer dan 20 % tarwe bevatten

4. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 

ademhalingsbescherming, bril en 

handschoenen tijdens hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

19/10/2019 /

Opfokleghenne

n

/ 8 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 20 % tarwe bevatten

4. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

19/10/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkippen / 8 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 

kg lichaamsgewicht.

3. Voor gebruik in mengvoeders 

die rijk zijn aan niet-

zetmeelpoly-sachariden (vooral 
arabinoxylanen), bv. voeders die 

meer dan 20 % tarwe bevatten

4. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 

ademhalingsbescherming, bril en 

handschoenen tijdens hantering.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

19/10/2019 /

Biggen 

(gespeend)

/ 24 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 20 % tarwe bevatten

4. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

19/10/2019 /

12/04/2019 Pagina 1090 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legkippen / 12 000 BXU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 

minimum beperkt, moeten bij 

het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4a9 Endo-1,4-

bèta- xylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, 

geproduceerd door Trichoderma reesei (MUCL 
49755), en endo-1,3(4)-bèta- glucanase, 

geproduceerd door Trichoderma reesei (MUCL 

49754), met een minimale activiteit van: 40 000 

XU (1) en 9 000 BGU (2)/g Vaste en vloeibare 
vormen 

Karakterisering van de werkzame stof 

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Trichoderma reesei (MUCL 49755) en 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door 
Trichoderma reesei (MUCL 49754) 

Analysemethode (3) 

Karakterisering van de werkzame stof in het 
toevoegingsmiddel: 

- colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie 

van dinitrosalicylzuur op reducerende suikers, 
geproduceerd door de inwerking van endo- 1,4-

bèta-xylanase op een xylaanbevattend substraat; 

- colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie 

van dinitrosalicylzuur op reducerende suikers, 
geproduceerd door de inwerking van endo- 1,3(4)-

bèta-glucanase op een bèta- glucaanbevattend 

substraat. 
Karakterisering van de werkzame stoffen in de 
diervoeders:  
- colorimetrische methode die de in water 

oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

endo-1,4-bèta- xylanase wordt vrijgemaakt uit met 
kleurstof vernet tarwearabinoxylaansubstraat; 

- colorimetrische methode die de in water 

oplosbare kleurstof meet die door inwerking van 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase wordt vrijgemaakt uit 
met kleurstof vernet gerstbètaglucaansubstraat. 

Aveve NV Mestvarkens 

Kleinemestvar

kensoorten 

met 

uitzondering 

van Sus scrofa 

domesticus 

Mestkalkoenen

/ 4 000 XU 

 900 BGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor gebruik in voeders die 
rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen) 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

14/11/2023 /

Mestvogels 

van minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

/ 3 000 XU

 675 BGU

/ 1. Vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets.

2. Voor gebruik in diervoeding 
die rijk is aan zetmeel- en niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen).

3. Voor de veiligheid: gebruik 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

15/11/2022 /

Leghennen en 

legvogels van 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

/ 4 000 XU

 900 BGU

/ 1. Vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets.

2. Voor gebruik in diervoeding 
die rijk is aan zetmeel- en niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen).

3. Voor de veiligheid: gebruik 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

15/11/2022 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend)

/ 4 000 XU

 900 BGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor gebruik bij gespeende 

biggen tot ongeveer 35 kg.

3. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

17/11/2021 /

Mestkippen / 3 000 XU

 675 BGU

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor gebruik in voeders die 
rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 30 % tarwe, gerst, 
rogge en/of triticale bevatten.

3. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

04/12/2019 /

989/2012 - 1088/2011 - 335/2011 - 1091/2009
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zoötechnische Toevoegingsmiddelen : Darmflorastabilisatoren4. b)

* CFU(Kve)/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

4a1704 Saccharomyces

 cerevisiae 

CBS 493.94

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Saccharomyces cerevisiae CBS 
493.94 met ten minste: 
vast: 1 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.4. 

Analysemethode (1) 
Telling: gietplaatmethode onder gebruikmaking 
van chlooramfenicol-glucosegistextractagar 
Identificatie: polymerasekettingreactie (PCR)
methode. 

ALLTECH 

France
Melkkoeien en 

minder 

gangbare, voor 

melkproductie 

bestemde her- 

kauwers.

/ 1 × 10^7 / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegings-middel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings-bescherming 
bij de hantering. 

10/11/2024 /

Mestrunderen 

en minder 

gangbare 

herkauwers 

die worden 

vetgemest.

/ 1 × 10^8 / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegings-middel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings-bescherming 
bij de hantering. 

10/11/2024 /

1109/2014
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1700i Bacillus 

subtilis (DSM 

5750) en 

Bacillus 

licheniformis 

(DSM 5749)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Bacillus subtilis 
(DSM 5750) en Bacillus licheniformis (DSM 
5749) met minimaal 3,2 × 10^10 CFU/g 

toevoegingsmiddel 

(ratio 1:1) 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare sporen van Bacillus subtilis 
(DSM 5750) en Bacillus licheniformis (DSM 

5749) 

Analysemethode (1) 

Identificatie en telling van Bacillus subtilis (DSM 

5750) en Bacillus licheniformis (DSM 5749) in 

het toevoegingsmiddel voor diervoeding, in de 
voormengsels, in de diervoeding en in water:

  identificatie: pulsed-field- gelelektroforese 

(PFGE);
  telling: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van trypton-soja- agar   EN 

15784. 

Chr. Hansen 

A/S
Gespeende 

biggen 

Mestvarkens 

Zeugen 

Opfokkalveren 

Mestkalkoenen

/ 1,3 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

6,5 × 10^8 

CFU/l 

drinkwater

/ 1.Vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets. 

2.Het toevoegingsmiddel mag in 
drinkwater worden gebruikt. 

3.Voor het gebruik van het 
toevoegingsmiddel in drinkwater 
moet een homogene dispersie 
van het toevoegingsmiddel 
worden gewaarborgd. 

4.Bij gebruik voor gespeende 
biggen tot maximaal 35 kg 
lichaamsgewicht.

5. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming en 
huidbescherming.

04/04/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Speenvarkens / 1,3 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

6,5 × 10^8 

CFU/l 

drinkwater

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsel worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2. Het toevoegingsmiddel mag in 
drinkwater worden gebruikt. 

3. Voor het gebruik van het 
toevoegingsmiddel in drinkwater 

moet een homogene dispersie 

van het toevoegingsmiddel 
worden gewaarborgd. 

4. In de gebruiksaanwijzing 

moet worden vermeld:  Het 

toevoegingsmiddel moet 

gelijktijdig aan zogende zeugen 
en speenvarkens worden 

vervoederd. . 

03/01/2028 /

2017/2308 - 2017/447
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1702 Saccharomyces

 cerevisiae 

NCYC Sc 47

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC 

Sc 47 met een minimumhoeveelheid van 5 × 10^9 
CFU/g

Karakterisering van de werkzame stof

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

Analysemethoden (*)

Gietplaatmethode onder gebruikmaking van 
chlooramfenicol-gistextractagar, gebaseerd op de 

ISO 7954-methode

Polymerase-kettingreactie (PCR)

Société 

Industrielle 

Lesaffre

Melkbuffels / 5,0 × 10^8 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

08/04/2019 /

Opfokkalveren / 1,5 × 10^9 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermelden 

28/10/2020 /

Mestvarkens / 1,25 × 10^9 / In de gebruiksaanwijzing van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de maximale 
opslagduur en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermelden

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

27/03/2018 /

Melkgeiten en 

melkschapen

/ 7 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel en het
voormengsel de 
opslagtemperatuur,
de maximale opslagduur en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden.

2. Aanbevolen dosis:
- melkgeiten: 3 × 10^9 CFU per 
dier per dag
- melkschapen: 2 × 10^9 CFU 
per dier per dag.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

16/03/2017 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Paarden / 8 × 10^8 / 1. De opslagtemperatuur, de 
maximale opslagduur en de 

stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden in de 
gebruiksaanwijzing van het

toevoegingsmiddel en het

voormengsel.

2. Aanbevolen doses:

1,25 × 10^10 - 6 ×

10^10 CFU per dier per dag.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

21/03/2017 /

1018/2012 - 883/2010 - 232/2009 - 209/2008 - 188/2007 - 186/2007

4b1702 Saccharomyces

 cerevisiae 

CNCM I-4407

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van gedroogde cellen van 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 met ten 
minste 5 × 10^9 CFU/g

Karakterisering van de werkzame stof

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Analysemethoden (1)

Telling:
Gietplaatmethode onder gebruikmaking van 
gistextract-dextrosechlooramfenicol (CGYE) 
agar - EN 15789.
Identificatie: polymerasekettingreactie (PCR)-
methode 

Société 

Industrielle 

Lesaffre

Mestkonijnen

en niet voor 

de productie 

van levens-

middelen 

bestemde 

konijnen

/ 5 × 10^9 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

11/05/2022 /

334/2012
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1705 Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Enterococcus faecium NCIMB 

10415 met minimaal: 
  gecoat (met schellak): 2 × 10^10 CFU/g 

toevoegingsmiddel, of 

  andere gecoate vormen: 1 × 10^10 CFU/g 

toevoegingsmiddel, of 
  gegranuleerde niet-gecoate vorm: 3,5 × 10^10 

CFU/g toevoegingsmiddel [! vergunning voor 

Zeugen, Speenvarkens, Gespeende biggen en 
Mestvarkens]

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 

Analysemethode(1) 
Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 

van gal esculine azide agar (EN 15788) 

Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE) 

DSM 

Nutritional 

products Ltd, 

represented by 

DSM 

Nutritional 

Products Sp. z 

o.o

Mestkippen / 3 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
decoquinaat, monensin-natrium, 
robenidinehydrochloride, 
diclazuril, semduramicin, 
lasalocide A natrium, 
maduramicineammonium, 
narasin, narasin/nicarbazine of 
salinomycine-natrium. 

04/05/2021 /

Opfokleghenne

n

/ 3 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
monensin-natrium, diclazuril, 
lasalocide A natrium of 
salinomycine-natrium. 

16/04/2025 /

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n voor mest- 

en 

legdoeleinden

/ 3 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 

het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 

diervoeding die de volgende 

toegelaten coccidiostatica bevat: 
diclazuril of lasalocide A 

natrium. 

16/04/2025 /
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zeugen / 7 x 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden vermeld. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
worden toegediend aan zwangere 

en zogende zeugen en 

tegelijkertijd aan de 
speenvarkens. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Als die risico's met 

deze procedures en maatregelen 

niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 

het gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 

24/01/2029 /
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Speenvarkens / 1 x 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden vermeld. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
worden toegediend aan zwangere 

en zogende zeugen en 

tegelijkertijd aan de 
speenvarkens. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Als die risico's met 

deze procedures en maatregelen 

niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 

het gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 

24/01/2029 /
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middel

Naam van de 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Gespeende 

biggen 

Mestvarkens

/ 3,5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden vermeld. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
worden toegediend aan zwangere 

en zogende zeugen en 

tegelijkertijd aan de 
speenvarkens. 

3. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg. 

4. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Als die risico's met 
deze procedures en maatregelen 

niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, moeten bij 

het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt. 

24/01/2029 /

2019/11 - 2015/518 - 361/2011

4b1705 Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 met minimaal: microcapsules met 
schellak en andere microcapsules: 
1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel; 
niet-gecoate korrels: 
3,5 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel; 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van gal-esculineazideagar (EN 15788) 
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE) 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

represented by 

DSM 

Nutritional 

products Sp. Z 

o.o

Kalveren 

Geitenlammere

n

/ 1 × 10^9 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
bewaaromstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

19/11/2023 /
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1061/2013

4b1705 Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 met minimaal: 5 × 10^9 CFU/g 
toevoegingsmiddel; 
microcapsules (schellak). 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van gal-esculineazideagar (EN 15788) 
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE) 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

vertegenwoordi

gd door DSM 

Nutritional 

products Sp. Z 

o.o

Katten / 7 × 10^9 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
bewaaromstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

19/11/2023 /

1061/2013

4b1706 Enterococcus 

faecium DSM 

7134 

Lactobacillus 

rhamnosus 

DSM 7133

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van: 
Enterococcus faecium DSM 7134 met minimum 7 

× 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel

en
Lactobacillus rhamnosus DSM 7133: 3 ×

10^9 CFU/g toevoegingsmiddel (verhouding 7:3) 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van: 

Enterococcus faecium DSM 7134 en 
Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 

Analysemethode (1) 

Kwantificering van: 

Enterococcus faecium DSM 7134: 

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

galesculineazideagar (EN 15788) 
Lactobacillus rhamnosus DSM 7133: 

spreidplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787) 
Identificatie van Enterococcus faecium DSM 

7134 en Lactobacillus rhamnosus DSM 7133: 

pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

Lactosan 

GmbH & Co. 

KG

Opfokkalveren 4 maanden 1 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

27/11/2023 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1707 Enterococcus 

faecium DSM 

10663/ 

NCIMB 10415

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Enterococcus faecium 
DSM 10663/NCIMB 10415 met minimaal: 
poeder en korrels: 

3,5 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel; 

gecoat: 

2 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel; 
in vloeibare vorm: 

1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
DSM 10663/NCIMB 10415

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 

van gal-esculineazideagar (EN 15788) 
Identificatie: 

pulsed-field gelelektroforese (PFGE) 

Chevita 

Tierarzneimitte

l- GmbH

Opfokkalveren 

Speenvarkens 

en gespeende 

biggen

Mestkippen 

Mestkalkoenen

 

Katten 

Honden

/ 1 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Aanbevolen dosis voor 
speenvarkens: 1 × 10^9/speen-
varken/dag. 

3. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding voor mestkippen en 
mestkalkoenen die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
semduramicine- natrium, 
diclazuril, 
robenidinehydrochloride, 
maduramicine- ammonium, 
decoquinaat, lasalocide A 
natrium of halofuginone. 

4. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg. 

22/07/2025 /

2015/1053
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1708 Enterococcus 

faecium 

(NCIMB 

11181)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Enterococcus faecium (NCIMB 

11181) met ten minste: 
vaste vorm: 5 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel; 

vaste, in water oplosbare vorm: 2 ×

10^11 CFU/g toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
(NCIMB 11181). 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van galesculineazideagar (EN 15788). 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 

(PFGE). 

Chr. Hansen 

A/S
Opfok- en 

mestkalveren

zes maanden 5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets en in water vermelden. 

2. Mag in melkvervangers voor 
opfok- en mestkalveren worden 
gebruikt. 

3. Voor gespeende biggen tot 35 
kg. 

4. Aanbevolen minimumdoses: 
- opfok- en mestkalveren: 
2 × 10^10 CFU/kg volledige 
diervoeders 
- biggen (gespeend): 
1 × 10^10   2 ×
10^10 CFU/kg volledige 
diervoeders. 

5. De in water oplosbare 
vorm van het preparaat mag 
in drinkwater voor gespeende 
biggen worden gebruikt met 
een aanbevolen minimumdosis 
van 1 × 10^10   2 ×
10^10 CFU/l. 

6. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend)

/ 5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagvoorwaarden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets en in water vermelden. 

2. Mag in melkvervangers voor 
opfok- en mestkalveren worden 

gebruikt. 

3. Voor gespeende biggen tot 35 

kg. 

4. Aanbevolen minimumdoses: 

- opfok- en mestkalveren: 

2 × 10^10 CFU/kg volledige 

diervoeders 
- biggen (gespeend): 

1 × 10^10   2 ×

10^10 CFU/kg volledige 
diervoeders. 

5. De in water oplosbare 

vorm van het preparaat mag 
in drinkwater voor gespeende 

biggen worden gebruikt met 

een aanbevolen minimumdosis 
van 1 × 10^10   2 ×

10^10 CFU/l. 

6. Voor de veiligheid van de 

gebruiker: bij hantering moeten 

ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 

worden gedragen. 

11/09/2023 /

797/2013

12/04/2019 Pagina 1106 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1710 Saccharomyces

 cerevisiae 

MUCL 39885

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 

39885 
met minimaal:

Poeder: 1 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Saccharomyces 
cerevisiae MUCL 39885 

Analysemethode (1) 

Telling: gietplaatmethode onder gebruikmaking 
van chlooramfenicol-glucosegistextractagar 

(EN15789:2009) 

Identificatie: polymerasekettingreactie (PCR)-

methode 

Prosol S.p.A. Mestrunderen / 4 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Aanbevolen minimumgehalte 
van het toevoegingsmiddel per 
dier per dag: 3,6 × 10^10 CFU. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

19/11/2023 /

Biggen 

(gespeend)

/ 3 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van bril en handschoenen tijdens 
hantering.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg. 

16/03/2021 /

Paarden / 3 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de opslagtempera-
tuur, de houdbaarheid en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden.

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

23/12/2020 /

Melkkoeien / 2 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de opslagtempera-
tuur, de houdbaarheid en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden.

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

23/12/2020 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zeugen / 6,4 × 10^9 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

19/10/2019 /

1059/2013 - 170/2011 - 1119/2010 - 896/2009

4b1710 Saccharomyces

 cerevisiae 

MUCL 39885

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 
39885 met minimaal: 
1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Saccharomyces 
cerevisiae MUCL 39885 

Analysemethode (1) 
Telling: gietplaatmethode onder gebruikmaking 
van chlooramfenicolglucosegistextractagar (EN 
15789:2009) 
Identificatie: polymerasekettingreactiemethode 
(PCR) 

Prosol SpA Minder 

gangbare 

herkauwers 

gehouden voor 

mestdoeleinde

n

/ 4 × 10^9 / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

17/02/2026 /

Minder 

gangbare 

herkauwers 

gehouden voor 

melkproductie

/ 2 × 10^9 / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2.Voor de veiligheid: gebruik 
van bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

17/02/2026 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1711 Saccharomyces

 cerevisiae 

CNCM I-1077 

(Levucell 

SC20, 

Levucell SC10 

ME)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Vast:

Bereiding van Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1077 van levensvatbare gedroogde cellen met 

een gegarandeerde minimale concentratie van 2 × 

10^10 CFU/g.

Gecoat:
Bereiding van Saccharomyces cerevisiae CNCM 

I-1077 van levensvatbare  gedroogde cellen met 

een gegarandeerde minimale concentratie van 1 × 
10^10 CFU/g.

Karakterisering van de werkzame stof

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077:

80 % levensvatbare gedroogde cellen en 14 % niet 

levensvatbare cellen.

Analysemethode (1)

Gietplaatmethode en moleculaire identificatie 

(PCR).

Danstar 

Ferment AG 

représentée 

par Lallemand 

SAS

Lammeren / 3,0 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 
bij verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Bij aanvullende diervoeders 
50 °C met Levucell SC20 en 80 
°C met Levucell SC10ME niet 
overschrijden.

3. Gecoat, uitsluitend voor 
toediening via diervoeder in 
pelletvorm.

4. Aanbevolen dosis: 
7,3 × 10^9 CFU/kg 
volledig diervoeder.

5. Als het product wordt 
gehanteerd of gemengd in een 
gesloten atmosfeer, wordt 
aanbevolen een 
veiligheidsbril en een masker 
voor het mengen te gebruiken, 
als de mengers niet met 
afzuigsystemen zijn uitgerust.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003
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12/04/2019 Pagina 1109 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Melkschapen / 1,2 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Bij aanvullende diervoeders 

50 °C met Levucell SC20 en 80 

°C met Levucell SC10ME niet 
overschrijden.

3. Gecoat, uitsluitend voor 
toediening via diervoeder in 

pelletvorm.

4. Aanbevolen dosis voor 
melkgeiten en melkkoeien: 

4 × 10^9 CFU/dier/dag.

5. Als het product wordt 

gehanteerd of gemengd in een 

gesloten atmosfeer, wordt 

aanbevolen veiligheidsbrillen en 
maskers voor het mengen te 

gebruiken, als de mengers niet 

met afzuigsystemen zijn 
uitgerust.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Melkgeiten / 5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 

bij verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Bij aanvullende diervoeders 

50 °C met Levucell SC20 en 80 

°C met Levucell SC10ME niet 
overschrijden.

3. Gecoat, uitsluitend voor 
toediening via diervoeder in 

pelletvorm.

4. Aanbevolen dosis voor 
melkgeiten en melkkoeien:

4 × 10^9 CFU/dier/dag.

5. Als het product wordt 

gehanteerd of gemengd in een 

gesloten atmosfeer, wordt 

aanbevolen veiligheidsbrillen en 
maskers voor het mengen te 

gebruiken, als de mengers niet 

met afzuigsystemen zijn 
uitgerust.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/03/2017 /

2016/2260 - 1018/2012 - 1293/2008 - 226/2007
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1713 Enterococcus 

faecium 

CECT 4515

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Enterococcus faecium CECT 4515 

met ten minste 1 × 10^9 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
CECT 4515 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 

van gal esculine azide agar (EN 15788) 
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

Evonik 

Nutrition & 

Care GmbH

Mestkippen / 1 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Het gebruik is compatibel in 
diervoeding die één van de 
volgende toegelaten 
coccidiostatica bevat: monensin-
natrium, diclazuril, nicarbazine, 
decoquinaat, robenidine-
hydrochloride, semduramycine-
natrium, narasin, salinomycine-
natrium, lasalocide A natrium 
narasin/nicarbazine of 
maduramycine ammonium. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming en 
huidbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkippen / 5 × 10^8 

CFU/l 

drinkwater

/ 1.Het toevoegingsmiddel mag in 
drinkwater worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels wordt de stabiliteit 

in drinkwater vermeld. 

3.Voor het gebruik van het 

toevoegingsmiddel in drinkwater 
moet een homogene dispersie 

van het toevoegingsmiddel 

worden gewaarborgd. 

4. Het gebruik is compatibel in 

diervoeding die één van de 

volgende toegelaten 
coccidiostatica bevat: monensin-

natrium, diclazuril, nicarbazine, 

decoquinaat, robenidine-
hydrochloride, semduramycine-

natrium, narasin, salinomycine-

natrium, lasalocide A natrium 

narasin/nicarbazine of 
maduramycine ammonium. 

5.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

ademhalingsbescherming en 

huidbescherming. 

28/06/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Gespeende 

biggen

/ 1 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

5 × 10^8 

CFU/l 

drinkwater

/ 1. Het toevoegingsmiddel mag in 
drinkwater worden gebruikt. 

2. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels wordt de stabiliteit 

in drinkwater vermeld. 

3.In de gebruiksaanwijzing voor 

het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

4. Voor het gebruik van het 

toevoegingsmiddel in drinkwater 
moet een homogene dispersie 

van het toevoegingsmiddel 

worden gewaarborgd. 

5.Bij gebruik voor gespeende 

biggen tot maximaal 35 kg 

lichaamsgewicht. 

6. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
ademhalingsbescherming en 

huidbescherming. 

28/06/2027 /

 2017/961 - 2017/173 - 887/2011
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1715 Lactobacillus 

acidophilus 

CECT 4529

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactobacillus acidophilus CECT 

4529 met ten minste: 5 × 10^10 Kve/g 
toevoegingsmiddel (vaste vorm) 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactobacillus 
acidophilus CECT 4529 

Analysemethode(1) 
Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 

van MRS- agar (EN 15787) 

Identificatie: Pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE). 

Centro 

Sperimentale 

del Latte

Legkippen / 1 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

5 × 10^8 

CFU/l 

drinkwater

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel, het 
voormengsel en het mengvoeder 
de opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets en in drinkwater 
vermelden. 

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming bij 
de hantering. 

3. Voor het gebruik van het 
toevoegingsmiddel in het 
drinkwater moet de homogene 
dispersie van het 
toevoegingsmiddel worden 
gewaarborgd. 

03/03/2025 /

Mestkippen / 1 x 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 
te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ogen, de huid en de ademhaling. 

29/12/2027 /

12/04/2019 Pagina 1115 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Katten en 

honden

/ 5 × 10^9 

Kve/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en het 

voormengsel worden de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 

mogelijke risico's bij gebruik om 

te gaan. Indien die risico's met 

deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 

of tot een minimum kunnen 

worden teruggebracht, worden 
bij het gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

beschermingsmiddelen voor de 

ogen, de huid en de ademhaling. 

07/11/2028 /

2018/1558 - 2017/2275 - 2015/38
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1820 Bacillus 

subtilis DSM 

15544

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Bacillus subtilis C-3102 DSM 

15544 met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel in vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Bacillus subtilis DSM 
15544 

Analysemethode (1)
Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 

van trypton-soja-agar in alle doelmatrices (EN 

15784:2009)
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 

(PFGE). 

Asahi Calpis 

Wellness Co. 

Ltd, 

represented in 

the European 

Union by 

Asahi Calpis 

Wellness Co. 

Ltd Europe 

Representative 

Office

Zeugen 

Speenvarkens

/ 3 x 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsel worden de 
opslagomstandig-heden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. In de gebruiksaanwijzing 

moet worden vermeld:  Het 
toevoegings-middel moet 
gelijktijdig aan zogende zeugen 
en speenvarkens worden 
vervoederd.  

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

03/01/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Honden / 1 x 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsel worden de 

opslagomstandig-heden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2. In de gebruiksaanwijzing 

moet worden vermeld:  Het 

toevoegings-middel moet 
gelijktijdig aan zogende zeugen 

en speenvarkens worden 

vervoederd.  

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

ademhalingsbescherming. 

03/01/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legkippen / 3 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel, het 

voormengsel en het mengvoeder 

worden de opslagtemperatuur, de 
maximale opslagduur en de 

stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermeld. 

2.Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels in een 
diervoederbedrijf worden 

operationele procedures en 

passende organisatorische 
maatregelen vastgesteld voor het 

omgaan met gevaren bij 

inhalering, contact met de huid 

of met de ogen. Indien de 
blootstelling van de huid, de 

luchtwegen of ogen niet met 

deze procedures en maatregelen 
kan worden teruggebracht tot 

een aanvaardbaar niveau, 

worden bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

29/06/2026 /

12/04/2019 Pagina 1119 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Siervissen / 1 × 10^10 / 1. In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel, het 

voormengsel en het mengvoeder 

worden de opslagtemperatuur, de 
maximale opslagduur en de 

stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermeld. 

2.Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels in een 
diervoederbedrijf worden 

operationele procedures en 

passende organisatorische 
maatregelen vastgesteld voor het 

omgaan met gevaren bij 

inhalering, contact met de huid 

of met de ogen. Indien de 
blootstelling van de huid, de 

luchtwegen of ogen niet met 

deze procedures en maatregelen 
kan worden teruggebracht tot 

een aanvaardbaar niveau, 

worden bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

29/06/2026 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opfokleghenne

n

/ 5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 
hantering.

3. Mag worden gebruikt in 
diervoeders die de volgende 

toegestane coccidiostatica 

bevatten: decoquinaat, 

monensin-natrium, 
robenidinehydrochloride, 

diclazuril, lasalocide-natrium, 

halofuginon, narasin, 
salinomycine-natrium, 

maduramicin- ammonium, 

narasin-nicarbazin, 

semduramycin-natrium of 
nicarbazin. 

18/03/2021 /

Kalkoenen, 

kleine 

vogelsoorten 

en andere 

siervogels en 

vederwild

/ 3 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering.

3. Mag worden gebruikt in 
diervoeders die de volgende 
toegestane coccidiostatica 
bevatten: decoquinaat, 
monensin-natrium, 
robenidinehydrochloride, 
diclazuril, lasalocide-natrium, 
halofuginon, narasin, 
salinomycine-natrium, 
maduramicin- ammonium, 
narasin-nicarbazin, 
semduramycin-natrium of 
nicarbazin. 

18/03/2021 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend)

/ 3 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel, het 

voormengsel en het mengvoeder, 

de opslagtemperatuur, de 
maximale opslagduur en de 

stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden

2. Voor gespeende biggen tot 

maximaal ongeveer 35 kg

3. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

13/05/2020 /

Mestkippen / 5 × 10^8 / 1. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: 
ademhalingsbescherming tijdens 
hantering en veiligheidsbril.

2. In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de maximale 
opslagduur en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

3. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
monensinnatrium, 
salinomycinenatrium, 
semduramicinnatrium, 
lasalocidenatrium, maduramicin-
ammonium, narasin-nicarbazine, 
diclazuril

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

20/10/2016 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens / 1,5 x 10^8 / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

aanpakken van mogelijke risico's 

bij het gebruik ervan. Indien die 

risico's met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

20/08/2028 /

2017/2312 - 2016/897 - 1018/2012 - 184/2011 - 333/2010 - 164/2008 - 1444/2006
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1821 Bacillus 

subtilis DSM 

17299

Samenstelling toevoegingsmiddel

Bereiding van Bacillus subtilis DSM 17299 met 

minimaal 1,6 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Bacillus subtilis DSM 17299 sporenconcentraat

Analysemethode (1)

Telling met spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van trypton-soja-agar met 
voorverhittingsbehandeling van voedermonsters

Chr. Hansen 

A/S
Mestkippen / 8 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing van 

het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die een van de 
volgende toegelaten 
coccidiostatica bevat: diclazuril, 
halofuginone, robenidine, 
decoquinaat, 
narasin/nicarbazine, lasalocide-
natrium, maduramicin-
ammonium, monensin-natrium, 
narasin, salinomycine-natrium of 
semduramicin-natrium 

3. De compatibiliteit van dit 
toevoegingsmiddel met 
mierenzuur is aangetoond.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

22/10/2017 /

1018/2012 - 881/2011 - 515/2010 - 203/2009 - 1137/2007

4b1822 Bacillus 

amyloliquefaci

ens CECT 

5940

Samenstelling van het toevoegingsmiddel
Preparaat van Bacillus amyloliquefaciens CECT 
5940 met minimaal 1 × 10^9 CFU/g 
toevoegingsmiddel.

Karakterisering van de werkzame stof

Sporen van Bacillus amyloliquefaciens CECT 
5940.

Analysemethoden (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van trypton-soja-agar na verhittingsbehandeling.
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

Evonik 

Nutrition & 

Care GmbH

Mestkippen / 1 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Mag worden gebruikt in 
diervoeders die de volgende 
toegestane coccidiostatica 
bevatten: diclazuril, monensin-
natrium of nicarbazine.

3. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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periode
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residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1823 Bacillus 

subtilis 

(ATCC PTA-

6737)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Bacillus subtilis (ATCC PTA-

6737) met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel.

In vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare sporen van Bacillus subtilis 
(ATCC PTA-6737) 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 

van trypton-soja-agar met 
voorverhittingsbehandeling van voedermonsters. 

Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

Kemin Europa 

NV
Mestkalkoenen

 en 

fokkalkoenen

/ 1 x 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
diclazuril, 
robenidinehydrochloride, 
lasalocide A natrium, 
maduramicineammonium, of 
monensin-natrium, op 
voorwaarde dat dit 
coccidiostaticum voor de 
betreffende soort is toegestaan. 

06/09/2023 /

(Gespeende) 

biggen en 

(gespeende) 

Suidae, met 

uitzondering 

van Sus scrofa 

domesticus

/ 1 × 10^7 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor (gespeende) biggen tot 
maximaal ongeveer 35 kg. 

23/04/2023 /

Opfok-

leghennen

Mesteenden, 

kwartels, 

fazanten, 

patrijzen, 

parel- 

hoenders, 

mestganzen

Struisvogels

/ 1 × 10^7 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die een van de 
volgende toegestane 
coccidiostatica bevat: diclazuril, 
deco-quinaat, salinomycine-
natrium, narasin/ nicarbazine, 
lasalocide A natrium, 
maduramicin ammonium, 
monensin- natrium of 
robenidinehydrochloride op 
voorwaarde dat dit 
coccidiostaticum voor de 
betreffende soort is toegestaan
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nummer van het 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkippen / 1 × 10^7 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Mag worden gebruikt in 

diervoeders die de volgende 

toegestane coccidiostatica 
bevatten: diclazuril, decoquinaat, 

salinomycine-natrium, 

narasin/nicarbazine, lasalocide A 
natrium, 

maduramicinammonium, 

monensinnatrium, narasin of 

robenidinehydrochloride. 

01/03/2020 /

Zeugen / 1 x 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Voor gebruik in zeugen van 
drie weken voor de worp tot het 
einde van de lactatieperiode. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legkippen 

Legvogels van 

minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

/ 1 × 10^8 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden. 

20/07/2025 /

2017/2276 - 2015/1020 - 787/2013 - 306/2013 - 885/2011 - 168/2011 - 107/2010

4b1824 Bacillus 

subtilis (CBS 

117162)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Preparaat van Bacillus subtilis (CBS 117162) met 
ten minste 4 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel 
(korrels) 

Karakterisering van de werkzame stof

Sporen van Bacillus subtilis (CBS 117162) 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode (EN 15787)
identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

Krka d.d. Biggen 

(gespeend)

Mestvarkens

/ 2 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering 

23/02/2022 /
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1825 Bacillus 

subtilis (DSM 

28343)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Bacillus subtilis (DSM 28343) met 

ten minste 1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel 
Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare sporen van Bacillus subtilis (DSM 
28343) 

Analysemethode (1) 
Identificatie en kwantificering van Bacillus 
subtilis (DSM 28343) in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding, voormengsels en diervoeding 
  Identificatie: pulsed- field-gelelektroforese 

(PFGE) 

  Kwantificering: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van trypton-soja-agar 
  EN 15784. 

Lactosan 

GmbH & Co. 

KG

Mestkippen / 1 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidio-statica 
bevat: diclazuril, nicarbazine, 
decoquinaat, lasalocide A 
natrium, monensin-natrium, 
robenidinehydrochloride, 
maduramicineammonium of 
halofuginone- hydrobromide. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming en 
huidbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Biggen 

(gespeend)

/ 1 x 10^9 / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Voor gebruik bij gespeende 

biggen tot 35 kg 

lichaamsgewicht. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 

aanpakken van mogelijke risico's 

bij het gebruik ervan. Indien die 
risico's met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 
teruggebracht, worden bij het 

gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

20/08/2028 /
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toevoegings-
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Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1826 Bacillus 

subtilis DSM 

27273

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Bacillus subtilis DSM 27273 met 

minimaal 1,6 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel 
Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare sporen van Bacillus subtilis DSM 
27273 

Analysemethode (1) Identificatie en telling van 
Bacillus subtilis DSM 27273 in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding, in 

voormengsels en in diervoeding: 
  Identificatie: pulsed-field- gelelektroforese 

(PFGE) 

 Telling: spreidplaatmethode onder 

gebruikmaking van trypton-soja- agar 
  15784 

Chr. Hansen 

A/S
Gespeende 

biggen

/ 4 × 10^8

CFU/eenheden 

werkzame stof

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Bij gebruik voor gespeende 
biggen tot maximaal 35 kg 
lichaamsgewicht. Voor 
gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling, de ogen en de huid. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Gespeende 

kleine 

varkenssoorten

/ 4 × 10^8

CFU/eenheden 

werkzame stof

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en de 

voormengsels de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

2. Bij gebruik voor gespeende 

biggen tot maximaal 35 kg 

lichaamsgewicht. Voor 
gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 

voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 

kunnen worden teruggebracht, 

worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 

beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling, de ogen en de huid. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1827 Bacillus 

amyloliquefaci

ens PTA-

6507, Bacillus 

amyloliquefaci

ens NRRL B-

50013 en 

Bacillus 

amyloliquefaci

ens NRRL B-

50104

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Bacillus amyloliquefaciens 
PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL
B-50013 en Bacillus amyloliquefaciens NRRL 

B-50104 met minimaal 2,5 × 10^9 CFU/g (totaal) 

met een minimumbacterieconcentratie van 8,3 × 

10^8 van elke stam/g toevoegingsmiddel. Vaste 
vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare sporen van Bacillus 
amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus 
amyloliquefaciens NRRL 
B-50013 en Bacillus amyloliquefaciens NRRL 

B-50104 

Analysemethode (1) 
Identificatie en telling van Bacillus 
amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus 
amyloliquefaciens NRRL
B-50013 en Bacillus amyloliquefaciens NRRL 

B-50104 in het toevoegingsmiddel voor 

diervoeding, in de voormengsels en in de 

diervoeding
  Identificatie: pulsed- field-gelelektroforese 

(PFGE)

  Telling: spreidplaatmethode na 
warmtebehandeling   EN 15784 

Danisco (UK) 

Ltd, trading as 

Danisco 

Animal 

Nutrition and 

represented by 

Genencor 

International 

B.V.

Mestkippen 

Opfokleghenne

n 

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n voor mest- 

en 

legdoeleinden

/ 7,5 × 10^7 / 1.Vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets. 

2. Het gebruik is compatibel in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
narasin/nicarbazine, 
maduramicineammonium, 
lasalocide A natrium, 
salinomycine- natrium, 
monensin-natrium, 
robenidinehydrochloride, 
diclazuril, decochinaat, 
semduramicin-natrium of 
nicarbazin. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt.

03/04/2027 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1828 Bacillus 

licheniformis 

DSM 28710

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 

met minimaal 3,2 × 109 CFU/g 
toevoegingsmiddel. 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Levensvatbare sporen van Bacillus licheniformis 
DSM 28710 

Analysemethode (1) Voor de telling van Bacillus 
licheniformis DSM 28710 in het 

toevoegingsmiddel, het voormengsel en in de 
diervoeding: spreidplaatmethode EN 15784. 

Voor de identificatie van Bacillus licheniformis 
DSM 28710: identificatie: pulsed-field-

gelelektroforese (PFGE). 

Huvepharma 

NV
Mestkippen / 1,6 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 

het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld.

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
decoquinaat, diclazuril, 
halofuginon, nicarbazin, 
robenidinehydrochloride, 
lasalocide A natrium, 
maduramicineammonium, 
monensin-natrium, narasin, of 
salinomycine-natrium. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 
te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ogen en de huid. 

08/11/2027 /

Opfokleghenne

n

/ 1,6 × 10^9 / zie 'Mestkippen' 08/11/2027 /

2017/1904
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1829 Bacillus 

subtilis DSM 

29784

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Bereiding van Bacillus subtilis DSM 29784 met 

ten minste 1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel 
Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare sporen van Bacillus subtilis DSM 
29784 

Analysemethode(1)
Voor de telling van Bacillus subtilis DSM 29784 

in het toevoegingsmiddel, voormengsels en de 

diervoeding: 
spreidplaatmethode EN 15784 

Voor de identificatie van Bacillus subtilis DSM 

29784: 

identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

Adisseo 

France SAS
Mestkippen 

Opfokleghenne

n

/ 1 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsel worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
monensin-natrium, 
narasin/nicarbazine, 
salinomycine-natrium, lasalocide 
A natrium, diclazuril, narasin, 
maduramicineammonium, 
robenidinehydrochloride of 
decochinaat. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling, de ogen en de huid. 

26/03/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n gehouden 

voor 

mestdoeleinde

n en opgefokt 

voor 

legdoeleinden

/ 1 x 10^8 / 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Het gebruik is toegestaan in 

diervoeding die de volgende 

toegelaten coccidiostatica bevat: 
lasalocide-A-natrium of 

diclazuril. 

3. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 

bij het gebruik ervan. Indien die 

risico's met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 
geëlimineerd of tot een 

minimum kunnen worden 

teruggebracht, worden bij het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 

beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling, de ogen en de huid. 

20/08/2028 /

2018/1080 - 2018/328
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1830 Clostridium 

butyricum 

FERM BP-

2789

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Clostridium butyricum FERM 

BP-2789 met minimaal 5 × 10^8 CFU/g vast 
toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Clostridium butyricum FERM BP-2789. 

Analysemethode (1) 

Kwantificering: gietplaatmethode gebaseerd op 
ISO- norm 15213. 

Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). 

Miyarisan 

Pharmaceutical

 Co. Ltd, 

représenté par 

Huvepharma 

NV Belgium

Kleine 

vogelsoorten 

(met 

uitzondering 

van legvogels)

/ 2,5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegestane coccidiostatica bevat: 
monensin-natrium, diclazuril, 
maduramycineammonium, 
robenidine, narasin, 
narasin/nicarbazine, 
semduramicin, decoquinaat, 
salinomycine-natrium of 
lasalocide-natrium. 

3. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming. 

06/05/2021 /

Gespeende 

biggen en 

kleine 

gespeende 

varkenssoorten

.

/ 2,5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegestane coccidiostatica bevat: 
monensin-natrium, diclazuril, 
maduramycineammonium, 
robenidine, narasin, 
narasin/nicarbazine, 
semduramicin, decoquinaat, 
salinomycine-natrium of 
lasalocide-natrium. 

3. Om veiligheidsredenen: 
gebruik van 
ademhalingsbescherming. 

06/05/2021 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkippen / 2,5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 

diervoeding die de volgende 

toegelaten coccidiostatica bevat: 
monensin-natrium, diclazuril, 

maduramycineammonium, 

robenidine, narasin, 
narasin/nicarbazine, 

semduramicin, decoquinaat, 

monensin-natrium of lasalocide.

3. Om veiligheidsredenen: 

gebruik van 

ademhalingsbescherming. 

! Geen verlengingsaanvraag.

19/10/2019 /

Opfokleghenne

n

/ 2,5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegestane coccidiostatica bevat: 
monensin-natrium, diclazuril, 
salinomycine-natrium of 
lasalocide-natrium. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming en 
veiligheidsbril tijdens hantering.  

14/05/2023 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen / 1,25 × 10^8 / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden. 

2. Gebruik is toegestaan in 
diervoeders die de volgende 

(voor de diercategorie) 

toegestane coccidiostatica 
bevatten: monensin-natrium, 

robenidine, maduramicin-

ammonium, lasalocide-natrium 
of diclazuril. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming en 
veiligheidsbril tijdens hantering. 

10/11/2024 /

Opfokkalkoene

n

/ 1,25 × 10^8 / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Gebruik is toegestaan in 
diervoeders die de volgende 
(voor de diercategorie) 
toegestane coccidiostatica 
bevatten: monensin-natrium, 
robenidine, maduramicin-
ammonium, lasalocide-natrium 
of diclazuril. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming en 
veiligheidsbril tijdens hantering. 

10/11/2024 /

2017/1126 - 1108/2014 - 374/2013 - 373/2011 - 903/2009
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1841 Enterococcus 

faecium DSM 

7134

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 

met ten minste: 
poeder: 1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel 

korrels (microcapsules): 1 × 10^10 CFU/g 

toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensbatbare cellen van Enterococcus faecium 
DSM 7134 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van gal esculine azide agar (EN 15788) 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 

(PFGE). 

Lactosan 

GmbH & Co 

KG

Opfokleghenne

n 

Kleine 

pluimveesoorte

n (met 

uitzondering 

van 

legpluimvee)

/ 5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
bewaaromstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
diclazuril, halofuginone-
hydrobromide, robenidinehydro-
chloride, decoquinaat, lasalocide 
A natrium, 
maduramicineammonium of 
monensin-natrium, op 
voorwaarde dat dit 
coccidiostaticum voor de 
betreffende soort is toegestaan. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

02/09/2023 /

Mestkippen / 5 × 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
diclazuril, halofuginone-
hydrobromide, robenidinehydro-
chloride, decoquinaat, lasalocide 
A natrium, maduramicine-
ammonium of monensin-
natrium. 

26/11/2020 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zeugen / 5 × 10^8 / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden. 

2. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 

hantering gebruik te maken van 

ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 

05/11/2024 /

Mestvarkens / 0,2 × 10^9 1 × 10^9 1. In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de maximale 
opslagduur en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig dierenvoeder:
- voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht:
1 × 10^9 CFU
- mestvarkens: 0,5 ×
10^9 CFU

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

05/06/2017 /

Biggen 

(gespeend)

/ 0,5 × 10^9 4 × 10^9 1. In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de maximale 
opslagduur en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig dierenvoeder:
- voor biggen (gespeend) tot 35 
kg lichaamsgewicht:
1 × 10^9 CFU
- mestvarkens: 0,5 ×
10^9 CFU

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

05/06/2017 /

1083/2014 - 775/2013 - 998/2010 - 1521/2007 - 538/2007

12/04/2019 Pagina 1141 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1871 Saccharomyces

 cerevisiae 

NCYC R404

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Bereiding van Saccharomyces cerevisiae NCYC 

R404 met ten minste: in vaste vorm: 
1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 

Analysemethoden (1) 

Identificatie: polymerasekettingreactie (PCR) 
 Telling: gietplaatmethode onder gebruikmaking 

van gistextract-dextrosechlooramfenicol (CGYE) 

agar   EN 15789 

Micron Bio-

Systems Ltd, 

represented by 

FeedVision BV

Melkkoeien / 4,4 × 10^8 / 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Aanbevolen dosis van het 
toevoegingsmiddel: 1 × 10^10 
CFU/dier/dag. 

3.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings- en 
huidbescherming tijdens 
hantering. 

14/04/2025 /

2019/146 - 2015/502

4b1872 Saccharomyces

 cerevisiae 

NCYC R-625

Samenstelling toevoegingsmiddel

Bereiding van Saccharomyces cerevisiae NCYC 
R-625 met minimaal 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Karakterisering van de werkzame stof

Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625

Analysemethode (1)

Telling: gietplaatmethode onder gebruikmaking 
van gistextract-dextrosechlooramfenicol (CGYE) 
agar (EN 15789)
Identificatie: polymerasekettingreactie (PCR) 

Integro Gida 

SAN. ve TIC. 

A.S. 

represented by 

RM 

Associates Ltd

Biggen 

(gespeend)

/ 4 × 10^10 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming bij 
de hantering. 

14/11/2021 /

1074/2011
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1890 Bifidobacteriu

m animalis 

ssp. animalis 

DSM 16284, 

Lactobacillus 

salivarius ssp. 

salivarius 

DSM 16351 

en 

Enterococcus 

faecium DSM 

21913

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat bestaande uit een mengsel van: 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 
16284 minimaal 3 × 10^9 CFU/g 

toevoegingsmiddel 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 

16351 minimaal 1 × 10^9 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Enterococcus faecium DSM 21913 minimaal 6 × 

10^9 CFU/g toevoegingsmiddel 
Preparaat in vaste vorm (verhouding 3:1:6).

Karakterisering van de werkzame stof 

levensvatbare cellen van Bifidobacterium animalis 
ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus 
salivarius ssp. salivarius DSM 16351 en 

Enterococcus faecium DSM 21913.

Analysemethoden (2) 

Voor de telling van: 
Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 

16284: spreidplaatmethode EN 15785 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 

16351: spreidplaatmethode EN 15787 
Enterococcus faecium DSM 21913 

spreidplaatmethode EN 15788

Voor de identificatie: pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE).

Biomin GmbH Mestkippen / 1 × 10^8 

CFU(1)/kg 

volledig 

diervoeder

5 × 10^7 

CFU(1)/l 

drinkwater (*)

1 × 10^9 

CFU(1)/kg 

volledig 

diervoeder

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2.Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
maduramicineammonium, 
diclazuril, 
robenidinehydrochloride, 
decoquinaat, narasin, 
nicarbazine of 
narasin/nicarbazine.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

4. (*) Het drinkwater dat het 
toevoegingsmiddel bevat mag 
tegelijkertijd worden gebruikt 
met voeder dat de volgende 
toegelaten coccidio-statica 
bevat: madura-
micineammonium, diclazuril, 
robenidine-hydro-chloride, 
decoquinaat, narasin, 
nicarbazine of narasin/ni-
carbazine. 

5. (*) In het drinkwater moet de 
homogene dispersie van het 
toevoe-gingsmiddel worden 
gewaarborgd. 

6. (*) Gelijktijdig gebruik met 
antibiotica moet worden 
vermeden.

(1) Als totaalgehalte van het 

29/07/2025 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opfokleghenne

n, minder 

gangbare 

pluimvee- 

soorten met 

uitzondering 

van legvogels

/ 1 × 10^8 

CFU(1)/kg 

volledig 

diervoeder

5 × 10^7 

CFU(1)/l 

drinkwater

/ 1.In de gebruiks-aanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de opslagtem-

peratuur, de houdbaarheid en de 
stabiliteit bij verwerking tot 

pellets vermelden. 

2.Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 

toegelaten coccidio-statica 

bevat: madurami-
cineammonium, diclazuril, 

robenidine-hydrochlo-ride, 

decoquinaat, narasin, 
nicarbazine of narasin/ni-

carbazine. 

3.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

4. Het toevoe-gingsmiddel mag 

ook via het drinkwater worden 

toegediend. 

5. Voor het gebruik van het 

toevoe-gingsmiddel in het 
drinkwater moet de homogene 

dispersie van het toevoe-
gingsmiddel worden 

gewaarborgd. 

6. Gelijktijdig gebruik met 
antibiotica moet worden 

vermeden. 

(1) Als totaalgehalte van het 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1891 Enterococcus 

faecium 

NBIMCC 

8270,Lactobaci

llus 

acidophilus 

NBIMCC 

8242,Lactobaci

llus helveticus 

NBIMCC 

8269,Lactobaci

llus 

delbrueckii 

ssp. lactis 

NBIMCC 

8250,Lactobaci

llus 

delbrueckii 

ssp. bulgaricus 

NBIMCC 

8244,Streptoco

ccus 

thermophilus 

NBIMCC 8253

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van: 

Enterococcus faecium NBIMCC 8270 (ten minste 
1,4 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel), 

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242 (ten 

minste 8 × 10^8 CFU/g toevoegingsmiddel), 

Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269 (ten 
minste 5 × 10^8 CFU/g toevoegingsmiddel), 

Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 

8250 (ten minste 2 × 10^8 CFU/g 
toevoegingsmiddel), 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 
NBIMCC 8244 (ten minste 3 × 10^8 CFU/g 
toevoegingsmiddel), 

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 (ten 

minste 1,8 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel) 

met ten minste 5 × 10^9 CFU/g 
toevoegingsmiddel (totale hoeveelheid) Vast 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van: Enterococcus faecium 
NBIMCC 8270 Lactobacillus acidophilus 
NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus 
NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. 
lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii 
ssp. bulgaricus NBIMCC 8244, en Streptococcus 
thermophilus NBIMCC 8253 

Analysemethoden (1) 
Kwantificering van: Enterococcus faecium 
NBIMCC 8270 Lactobacillus acidophilus 
NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus 
NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. 

lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii 
ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 en Streptococcus 
thermophilus NBIMCC 8253: Spreidplaatmethode 
(EN 15787). 

Identificatie van Enterococcus faecium NBIMCC 

8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, 
Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, 

Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 

8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 
NBIMCC 8244, en Streptococcus thermophilus 
NBIMCC 8253: Pulsed-field gel-elektroforese 

(PFGE). 

Lactina Ltd Speenvarkens / 5 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Voor speenvarkens tot 35 
dagen oud. 

3. Voor de veiligheid: er wordt 
aanbevolen om tijdens de 
hantering gebruik te maken van 
ademhalingsbescherming en 
handschoenen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4b1892 Lactococcus 

lactis PCM 

B/00039, 

Carnobacteriu

m divergens 

PCM KKP 

2012p, 

Lactobacillus 

casei PCM 

B/00080, 

Lactobacillus 

plantarum 

PCM B/ 

00081 en 

Saccharomyces

 cerevisiae 

PCM KKP 

2059p

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Lactococcus lactis PCM B/00039, 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, 
Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus 
plantarum PCM B/00081 en Saccharomyces 
cerevisiae PCM KKP 2059p met ten minste 1,2 × 

109 CFU/g melkzuurbacteriën in totaal en 
Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p 1 × 

107 CFU/g met ten minste: 

Lactococcus lactis PCM B/00039   5 × 108 
CFU/g 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p   3 

× 108 CFU/g 

Lactobacillus casei PCM B/00080   1 × 108 

CFU/g 

Lactobacillus plantarum PCM B/ 00081   3 × 
108 CFU/g Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 

2059p   1 × 107 CFU/g 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Lactococcus lactis PCM 

B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 
2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, 

Lactobacillus plantarum PCM B/ 00081 en 

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p 

Analysemethode(1) 

Voor de telling van Lactococcus lactis PCM 
B/00039 en Carnobacterium divergens PCM 

KKP 2012p in het toevoegingsmiddel en in 

diervoeders: 
 gietplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS (Man, Rogosa en Sharpe)-agar (ISO 15214). 

Voor de telling van Lactobacilli in het 
toevoegingsmiddel en in diervoeders: 

 gietplaatmethode onder gebruikmaking van 

MRS-agar (EN 15787) 

Voor de telling van Saccharomyces cerevisiae 
PCM KKP 2059p in het toevoegingsmiddel en in 

diervoeders: 

 gietplaatmethode onder gebruikmaking van 
chlooramfenicol-glucosegistextractagar (EN 

15789). 

Voor de identificatie van Lactobacilli, 
Lactococcus lactis PCM B/ 00039 en 
Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p: 

  identificatie: pulsed-field- gelelektroforese 

(PFGE) 

Voor de identificatie van Saccharomyces 
cerevisiae PCM KKP 2059p: 

  polymerasekettingreactie (PCR) 

JHJ Ltd Mestkippen / 5 × 10^8 

(melkzuurbacte

riën)

5 × 10^6 

(Saccharomyce

s cerevisiae 

PCM KKP 

2059p)

/ 1.Vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets. 

2. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
narasin/nicarbazine, 
salinomycine-natrium, diclazuril, 
decoquinaat of 
maduramicineammonium. 

3.Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om met 
mogelijke risico's bij gebruik om 
te gaan. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming en 
huidbescherming. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d1703 Saccharomyces

 cerevisiae 

CNCM I-1079

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM 

I-1079 met ten minste: 
  1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel (gecoat) 

  2 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel (niet 

gecoat) 

Karakterisering van de werkzame stof: 
Levensvatbare cellen van Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1079 

Analysemethode(1) 

Telling: gietplaatmethode met gebruikmaking van 
chlooramfenicol- dextrosegistextractagar 

(EN15789:2009) 

Identificatie: polymerasekettingreactie (PCR) 

methode 15790:2008. 

Danstar 

Ferment AG, 

représenté par 

Lallemand 

SAS

Zeugen 

Gespeende 

biggen

/ 1 × 10^9 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsel worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

3. Voor gebruik bij zeugen, ten 
behoeve van speenvarkens. 

4. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d1712 Pediococcus 

acidilactici 

CNCM MA 

18/5M

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM 

MA 18/5M met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
Vaste niet-gecoate en gecoate vormen 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Pediococcus acidilactici 
CNCM MA 18/5M

Analysemethode(1) 
Telling van de werkzame stof in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding, in 

voormengsels, diervoeders en water: 
spreidplaatmethode (EN 15786:2009). 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

Danstar 

Ferment AG, 

représenté par 

Lallemand 

SAS

Mestvarkens 

Kleine 

varkenssoorten

 (gespeend en 

voor 

mestdoeleinde

n) 

Mestkippen en 

minder 

gangbare 

vogelsoorten 

gehouden voor 

mest- en 

legdoeleinden

/ 1 x 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

5 x 10^8 

CFU/l 

drinkwater

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel, het 
voormengsel en het mengvoeder 
worden de 
opslagomstandigheden, de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
en de stabiliteit in drinkwater 
vermeld. 

2. Voor het gebruik van het 
toevoegingsmiddel in het 
drinkwater moet de homogene 
dispersie van het 
toevoegingsmiddel worden 
gewaarborgd. 

3. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
toegelaten coccidiostatica bevat: 
decoquinaat, halofuginon, 
diclazuril en nicarbazine. 

02/01/2028 /

Biggen 

(gespeend) 

Legkippen

/ 5 × 10^8 

CFU/l 

drinkwater

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel, het 
voormengsel en het mengvoeder 
worden de 
opslagomstandigheden, de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
en de stabiliteit in drinkwater 
vermeld. 

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

4.Het toevoegingsmiddel moet 
worden gemengd met andere 
toevoegingsmiddelen of 
diervoeders teneinde de 
volledige homogene dispersie in 
drinkwater te waarborgen. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legkippen / 1 × 10^9

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

2. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

24/03/2021 /

Biggen 

(gespeend)

/ 1 × 10^9

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zoötechnische Toevoegingsmiddelen : Andere zoötechnische toevoegingsmiddelen4. d)

4b1705 Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 met minimaal: 
5 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel. 
Microcapsules (schellak). 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 

Analysemethode (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 
van gal-esculineazideagar (EN 15788) 
Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE) 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

vertegenwoordi

gd door DSM 

Nutritional 

products Sp. Z 

o.o

Honden / 2,5 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
bewaaromstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d1 Lanthaancarbo

naat-

octahydraat 

(Lantharenol)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bereiding van lanthaancarbonaat-octahydraat. 

Ten minste 85 % lanthaancarbonaat-octahydraat 
als werkzame stof. 

Karakterisering van de werkzame stof 

Lanthaancarbonaat-octahydraat 
La2 (CO3)3 · 8H2O 

CAS-nummer: 6487-39-4 

Analysemethode (1) 

Bepaling van carbonaat in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding: 
communautaire methode (Verordening (EG) nr. 

152/2009 van de Commissie) (2).

Bepaling van lanthaan in het toevoegingsmiddel 

voor diervoeding:
atomaire-emissiespectrometrie met inductief 

gekoppeld plasma (ICP- AES). 

Bayer Animal 

Health GmbH 

[Bayer 

HealthCare 

AG]

Honden / 1 500 mg 

toevoegingsmi

ddel

7 500 mg 

toevoegingsmi

ddel

Monitoring op chronische 
nadelige effecten na het in het 
handel brengen is vereist.

In de gebruiksaanwijzingen voor 
het toevoegingsmiddel 
vermelden: 
- voor volwassen honden; 
- aanbevolen dosis voor opname 
in nat diervoeder met een 
drogestofgehalte van 20-25 %: 
340 tot 2 100 mg per kg; 
- vermijd gelijktijdig gebruik 
van diervoeders met een hoog 
fosforgehalte 

09/10/2022 /

Katten / 1 500 mg 

toevoegingsmi

ddel

7 500 mg 

toevoegingsmi

ddel

Plan voor monitoring op 
chronische ongunstige gevolgen 
na het in de handel brengen is 
vereist.

In de gebruiksaanwijzingen voor 
het toevoegingsmiddel 
vermelden:
- voor volwassen katten;
- aanbevolen dosis voor opname 
in nat diervoeder met een 
drogestofgehalte van 20-25 %: 
340 tot 2 100 mg per kg;
- vermijd gelijktijdig gebruik 
van diervoeders met een hoog 
fosforgehalte.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d10 Preparaat van 

benzoëzuur, 

thymol, 

eugenol, 

piperine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van benzoëzuur, thymol, eugenol, 

piperine met een gehalte van: 
  benzoëzuur 80-83 % 

  thymol 1-1,9 % 

  eugenol 0,5-1 % 

  piperine 0,05-0,1 % 
  benzylsalicylaat, iso-amylsalicylaat en trans-

anethol   0,6 % 

Karakterisering van de werkzame stoffen 

Benzoëzuur (  95,5 % zuiver): C7H6O2 CAS-

nummer-65-85-0 
Thymol (1): C10H14O CAS-nummer 89-83-8 

Eugenol (1): C10H12O2 CAS-nummer 97-53-0 

Piperine (1): C17H19O3N CAS-nummer 94-62-2 
Isoamylsalicylaat (1) CAS-nummer 87-20-7 

Benzylsalicylaat (1) CAS-nummer 118-58-1 

Trans-anethol (1) CAS-nummer 4180-23-8 

Analysemethode (2) 

Voor de bepaling van benzoëzuur in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding en in 
voormengsels: 

 reverse-phase hogedrukvloeistofchromatografie 

in combinatie met uv-detectie (RP- HPLC-UV) 
Voor de bepaling van benzoëzuur in mengvoeders: 

  gaschromatografie/massaspectrometrie met 
isotopenverdunning (GC-IDMS) 

Voor de bepaling van thymol, eugenol en piperine 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  gaschromatografie in combinatie met een 
vlamionisatiedetector (GC-FID) 

DSM 

Nutritional 

Products AG 

represented in 

the EU by 

DSM 

Nutritional 

Products Sp. z 

o.o. Poland

Mestkippen 

Opfokleghenne

n 

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n voor mest- 

en 

legdoeleinden

/ / 300 mg 

toevoegingsmi

ddel

1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets worden vermeld. 

2.Het toevoegingsmiddel mag 
niet samen met met andere 
bronnen van benzoëzuur of 
benzoaten worden gebruikt. 

3.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 4.A

anbevolen minimumdosis: 300 
mg/kg volledig diervoeder 
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toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d11 Preparaat van 

carvacrol, 

kaneelaldehyde

 en capsicum 

oleoharsen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en 

capsicum oleoharsen met een gehalte aan: 
  carvacrol 4,6 % -5,3 % 

  kaneelaldehyde 2,6 % -3,2 % 

  capsicum oleoharsen   2 % (met een gehalte 
van de som van capsaïcine en dihydrocapsaïcine 

0,06 %-0,21 %) 

Karakterisering van de werkzame stoffen 

  carvacrol (1) (  98 % zuiverheid) 

C10H14O CAS-nummer: 499-75-2 

  kaneelaldehyde (1) (  98 % zuiverheid) 

C9H8O CAS-nummer: 104-55-2 

  capsicum oleoharsen met een minimaal gehalte 

van de som van capsaïcine en dihydrocapsaïcine 6 
%-7 % 

Analysemethode (2) 
Voor de kwantificering van carvacrol, 

kaneelaldehyde, capsaïcine en dihydrocapsaïcine 

in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 gaschromatografie met vlamionisatiedetectie 
(GC-FID) 

Pancosma 

France SAS
Mestkippen / / 100 mg 

toevoegingsmi

ddel

1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden. 

2. Het toevoegingsmiddel mag 
niet gebruikt worden met andere 
bronnen van carvacrol, 
kaneelaldehyde, capsaïcine en 
dihydrocapsaïcine. 

3.Voor de veiligheid: tijdens 
hantering moeten 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen worden gebruikt. 

4.Aanbevolen minimumdosis: 
100 mg/kg volledig diervoeder. 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d12 Bacillus 

licheniformis 

(ATCC 

53757) en de 

protease ervan 

(EC 3.4.21.19)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Bacillus licheniformis (ATCC 

53757) en de protease ervan (EC 3.4.21.19) met 
minimaal: 

  Bacillus licheniformis (ATCC 53757): 1 × 10^

9 CFU/g toevoegingsmiddel 

 protease 6 × 105 U/g toevoegingsmiddel(1) 
Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare sporen van Bacillus licheniformis 
(ATCC 53757) en de protease ervan (EC 

3.4.21.19) 

Analysemethode (2) 

Identificatie en kwantificering van Bacillus 
licheniformis (ATCC 53757) in het 
toevoegingsmiddel voor diervoeding, 

voormengsels en diervoeding 

 Identificatie: Pulsed-field-gelelektroforese 
(PFGE) 

  Telling: spreidplaatmethode met 

gebruikmaking van trypton-soja-agar   EN 

15784 
Kwantificering van protease in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding, 

voormengsels en diervoeding: 
  Colorimetrische methode die de para-
nitroaniline (pNA) meet die wordt vrijgemaakt 
door de enzymatische reactie van protease op Suc-

Ala-Ala- Pro-Phe-pNA substraat bij 37 °C 

Novus Europe 

SA/NV
Mestkippen en 

opfokleghenne

n 

Minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n voor mest- 

en 

legdoeleinden 

Siervogels

/ 5 × 10^8 CFU

Bacillus 

licheniformis 

3 × 10^5 U

Protease

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Aanbevolen minimumdosis: 
500 mg toevoegingsmiddel/ kg 
volledig diervoeder. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels in 
diervoederbedrijven moeten 
operationele procedures en 
passende organisatorische 
maatregelen worden vastgesteld 
om rekening te houden met 
gevaren in verband met 
inademing, contact met de huid 
of met de ogen. Wanneer de 
blootstelling via de huid, 
inademing of de ogen door deze 
procedures en maatregelen niet 
tot een aanvaardbaar niveau kan 
worden teruggebracht, moeten 
het toevoegingsmiddel en de 
voormengsels worden gebruikt 
met passende persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

4. Het gebruik is toegestaan in 
diervoeding die de volgende 
coccidio-statica bevat: diclazuril, 
nicarbazine, decoquinaat, 
semduramicin-natrium, 
lasalocide-natrium, monensin-
natrium, 
robenidinehydrochloride, 
maduramicin- ammonium, 
narasin of salinomycine-natrium. 

5. Aanbevolen gebruik in 
rantsoenen met verlaagd 
eiwitgehalte. 
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middel
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d13 Lectinen van 

bonen van de 

soort 

Phaseolus 

vulgaris

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Bereiding van lectinen van bonen van de soort 

Phaseolus vulgaris met een minimale activiteit 
van: 1 280 HAU/g (1) 

Karakterisering van de werkzame stof 
Mengsel van isovormen van fytohemagglutinine 
(PHA): PHA-E4, PHA-E3L, PHA- E2L2, PHA-

EL3, PHA-L4 

CAS (PHA-L) 9008-97-3 

Analysemethoden (2) 

Voor de kwantificering van het lectine van bonen 
van de soort Phaseolus vulgaris in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

Hemagglutinatietest 

Biolek Sp. z 

o.o.
Speenvarkens 14 dagen 220 HAU 

dier/dag

660 HAU 

dier/dag

1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur en de 
houdbaarheid vermelden. 

2. Het toevoegingsmiddel mag 
alleen via een aanvullend 
diervoeder worden vervoederd 
aan speenvarkens van 10 tot en 
met 14 dagen oud met als 
maximale dosis: 
  220 HAU/speenvarken/dag 
gedurende drie dagen, of 
  660 HAU/speenvarken (in 
één dag). 

3. Op het etiket van het 
toevoegingsmiddel moeten de 
aanwijzingen voor gebruik via 
aanvullende diervoeders worden 
vermeld. 

4. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en voor 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
die kunnen voortvloeien uit het 
gebruik. Indien die risico's met 
deze procedures en maatregelen 
niet kunnen worden uitgebannen 
of tot een minimum kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d14 Preparaat van 

benzoëzuur, 

calciumformia

at en 

fumaarzuur

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van benzoëzuur, calciumformiaat en 

fumaarzuur, met een minimumgehalte van: 
benzoëzuur: 42,5-50 % calciumformiaat: 2,5-3,5 

% fumaarzuur: 0,8-1,2 % 

Korrelvorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

benzoëzuur: CAS-nr.: 65-85-0 (  99,0 % 

zuiverheid); C7H6O2 
calciumformiaat: CAS-nr.: 544- 17-2; 

C2H2O4Ca; 

fumaarzuur (  99,5 % zuiverheid): CAS nr.: 
110-17-8;C4H4O4 

Analysemethode(1) 
Voor de bepaling van benzoëzuur, 

calciumformiaat en fumaarzuur in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

 hogeprestatievloeistofchromatografie met uv-
detectie (HPLC-UV) 

Voor de bepaling van het totaal aan calcium in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 
  atoomabsorptiespectrometrie (AAS)   EN 

ISO 6869, of 

  atomaire-emissiespectrometrie met inductief 
gekoppeld plasma (ICP-AES)   EN 15510 Voor 

de bepaling van benzoëzuur in voormengsels en 
diervoeders: 

  hogeprestatievloeistofchromatografie met uv-

detectie (HPLC-UV) 

Voor de bepaling van calciumformiaat en 
fumaarzuur in voormengsels: 

  ion-

exclusiehogeprestatievloeistofchromatografie met 
uv- of brekingsindexdetectie (HPLC-UV/RI) 

Novus Europe 

N.A./S.V.
Mestkippen 

Opfokleghenne

n

/ 500 mg 

toevoegingsmi

ddel

1000 mg 

toevoeginsmid

del

1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
worden aangegeven. 

2. Het toevoegingsmiddel mag 
niet samen met andere bronnen 
van benzoëzuur of benzoaten, 
calciumformiaat of formiaat en 
fumaarzuur worden gebruikt. 

3. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van dier-
voederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
betreffende het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden geëlimineerd of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling. 
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vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d15 Tijmolie, 

synthetische 

steranijsolie 

en Quillaja- 

bastpoeder

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van microcapsules met de etherische 

olie van tijm (Thymus vulgaris L.) (1) en van 

synthetische steranijsolie (2):   74 mg/g, 

Quillaja-bastpoeder (Quillaja saponaria)   200 

mg/g 

Saponinen   23 mg/g 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stoffen 
Tijmolie: thymol 2-4 mg/g 

Steranijsolie (geproduceerd door chemische 
synthese): (trans en cis)- anethool 40-50 mg/g 

Quillaja-bastpoeder (Quillaja saponaria)   200 

mg/g 

Analysemethoden (3) 

Kwantificering van thymol in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding, in 
voormengsels en in diervoeding: 

gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) 

Delacon 

Biotechnik 

GmbH

Mestkippen 

Opfokleghenne

n 

Minder 

gangbare 

vogelsoorten 

(voor mest- en 

legdoeleinden)

/ 150 mg 

toevoegingsmi

ddel

150 mg 

toevoegingsmi

ddel

1.Vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
moeten bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 
ademhalingsbescherming. 
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van dierlijke oorsprong

4d161 g Canthaxanthin

e

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat bevat ten minste: 

10 % canthaxanthine; 

  2,2 % ethoxyquine; 

dichloormethaan:   10 mg/kg toevoegingsmiddel. 

Karakterisering van de werkzame stof 
canthaxanthine 

C40H52O2 
CAS-nr. 514-78-3 

Gehalte: minimum 96 % 

Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1) 

 Voor de bepaling van canthaxanthine in het 

toevoegingsmiddel: spectrofotometrie (426 nm) 
 Voor de bepaling van canthaxanthine in 

voormengsels en diervoeders: normale fase 

hogeprestatie- vloeistofchromatografie, gekoppeld 

aan VIS-detectie (NP-HPLC-VIS, 466 nm) 

DSM 

Nutritional 

products Ltd, 

represented by 

DSM 

Nutritional 

Products Sp. z 

o.o.

Vermeerdering

shennen

/ 6 6 1.In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermelden. 

2. De totale hoeveelheid 
canthaxanthine mag niet meer 
bedragen dan 6 mg 
canthaxanthine/kg volledig 
diervoeder. 

3. Dit preparaat mag met 
canthaxanthine en andere 
carotenoïden worden vermengd 
op voorwaarde dat de totale 
hoeveelheid van het mengsel niet 
meer bedraagt dan 80/mg kg 
volledig diervoeder. 

4. Voor de veiligheid van de 
gebruiker: bij hantering moeten 
ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbril en -handschoenen 
worden gedragen. 

10/07/2024 15 mg 
canthaxanthine/kg lever 
(nat weefsel) en 2,5 mg 
canthaxanthine/kg 
huid/vet (nat weefsel) 
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middel
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vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d1703 Saccharomyces

 cerevisiae 

CNCM I-1079

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM 

I-1079 met ten minste: 
  2 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel (niet 

gecoat) 

  1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel (gecoat) 

Karakterisering van de werkzame stof 
Levensvatbare cellen van Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1079 

Analysemethode (1) 

Telling: gietplaatmethode met gebruikmaking van 
chlooramfenicol-glucosegistextractagar 

(EN15789:2009) 

Identificatie: polymerasekettingreactie (PCR)-

methode 

Danstar 

Ferment AG 

representé par 

Lallemand 

SAS

Mestkippen / 1 x 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
omgaan met mogelijke gevaren 
bij gebruik. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
ademhalingsbescherming. 

08/11/2027 /

Mestvogels 

van minder 

gangbare 

pluimveesoorte

n

/ 1 x 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ zie 'Mestkippen' 08/11/2027 /

2017/1905
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d1712 Pediococcus 

acidilactici 

CNCM MA 

18/5M

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM 

MA 18/5M met ten minste 1 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel 

Karakterisering van de werkzame stof 

Levensvatbare cellen van Pediococcus acidilactici 
CNCM MA 18/5M 

Analysemethoden (1) 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking 

van MRS-agar

(EN 15786:2009)
Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) 

Danstar 

Ferment AG, 

représenté par 

Lallemand 

SAS

Alle 

vissoorten 

behalve 

zalmachtigen

/ 1 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden. 

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

22/02/2023 /

Zalmachtigen / 3 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermelden 

2. Aanbevolen dosis voor 
zalmachtigen 3 ×10^9 CFU/kg 
volledig diervoeder

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming bij 
de hantering

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

20/10/2019 /

Garnalen / 1 × 10^9 

CFU/kg 

volledig 

diervoeder

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 

het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 

opslagtemperatuur, de 

houdbaarheid en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets vermelden

2. Aanbevolen dosis voor 

zalmachtigen 3 ×10^9 CFU/kg 
volledig diervoeder 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming bij 

de hantering

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

20/10/2019 /
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2016/2260 - 95/2013 - 911/2009
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d210 Benzoëzuur Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Benzoëzuur (  99,9 %) 

Karakterisering van de werkzame stof 
Benzeencarbonzuur, fenylcarbonzuur, 

C7H6O2 
CAS-nr.: 65-85-0 

Maximumgehalte voor onzuiverheden: 

Ftaalzuur:   100 mg/kg 

Bifenyl:   100 mg/kg 

Analysemethode(1) 
Voor de kwantificering van benzoëzuur in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

  titratie met natriumhydroxide (monografie 

0066 van de Europese Farmacopee) 
Voor de kwantificering van benzoëzuur in 

voormengsels en diervoeders:  reversed-phase-

vloeistofchromatografie met uv-detectie (RP-
HPLC/UV) 

  methode gebaseerd op ISO 9231:2008 

DSM 

Nutritional 

Products Ltd

Biggen 

(gespeend)

/ / 5 000 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 
voormengsels worden de 
opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 
vermeld. 

2. Aanbevolen minimumdosis: 5 
000 mg/kg volledig diervoeder. 

3. Het toevoegingsmiddel mag 
niet samen met andere bronnen 
van benzoëzuur of benzoaten 
worden gebruikt. 

4. In de aanwijzingen voor het 
gebruik moet het volgende 
worden vermeld:
 Aanvullende diervoeders die 
benzoëzuur bevatten, mogen als 
zodanig niet aan gespeende 
biggen of mestvarkens worden 
vervoederd. 
Aanvullende diervoeders moeten 
goed worden vermengd met 
andere voedermiddelen van het 
dagrantsoen.  

5. Bij gebruik voor gespeende 
biggen tot maximaal 35 kg 
lichaamsgewicht. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen voor het 
aanpakken van mogelijke risico's 
betreffende het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 
procedures en maatregelen niet 
kunnen worden geëlimineerd of 
tot een minimum kunnen worden 
teruggebracht, moeten bij het 
gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 

05/11/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

ogen en de huid. 

Zeugen / 5 000 10 000 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
aanvullende diervoeders wordt 
het volgende vermeld:

 Aanvullende diervoeders die 
benzoëzuur bevatten, mogen niet 
als zodanig aan zeugen worden 
vervoederd. 
Aanvullende diervoeders voor 
zeugen worden goed vermengd 
met andere voedermiddelen van 
het dagrantsoen.  

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels in een 
diervoederbedrijf worden 
operationele procedures en 
passende organisatorische 
maatregelen vastgesteld voor het 
omgaan met gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of met de ogen. Indien de 
blootstelling van de huid, de 
luchtwegen of de ogen niet met 
deze procedures en maatregelen 
kan worden teruggebracht tot 
een aanvaardbaar niveau, 
worden bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

29/06/2026 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kleine 

varkenssoorten

 gehouden 

voor mest- 

doeleinden of 

voor 

reproductie

/ 5 000 5 000 1. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
opslagomstandig- heden en de 

stabiliteit bij warmtebehandeling 

worden aangegeven. 

2. Het toevoegingsmiddel mag 

niet samen met andere bronnen 

van benzoëzuur of benzoaten 
worden gebruikt. 

3. In de aanwijzingen voor het 
gebruik van aanvullende 

diervoeders moet het volgende 

worden vermeld:

 Aanvullende diervoeders die 
benzoëzuur bevatten, mogen als 

zodanig niet aan kleine 

varkenssoorten gehouden voor 
mestdoeleinden of voor 

reproductie worden vervoederd. 

Aanvullende diervoeders voor 

zeugen moeten goed worden 
vermengd met andere 

voedermiddelen van het 

dagrantsoen.  

4. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 

exploitanten van dier-

voederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

aanpakken van mogelijke risico's 
betreffende het gebruik ervan. 

Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 
kunnen worden geëlimineerd of 

tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij het 

gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermings-middelen worden 
gebruikt, waaronder 

beschermings-middelen voor de 

ogen en de huid. 

01/08/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestvarkens / 5 000 10 000 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en 

voormengsels worden de 

opslagomstandigheden en de 
stabiliteit bij warmtebehandeling 

vermeld. 

2. Het toevoegingsmiddel mag 
niet samen met andere bronnen 

van benzoëzuur of benzoaten 

worden gebruikt. 

3. In de aanwijzingen voor het 

gebruik moet het volgende 
worden vermeld:

 Aanvullende diervoeders die 

benzoëzuur bevatten, mogen als 

zodanig niet aan gespeende 
biggen of mestvarkens worden 

vervoederd. 

Aanvullende diervoeders moeten 
goed worden vermengd met 

andere voedermiddelen van het 

dagrantsoen.  

4. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en de 

voormengsels moeten de 
exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen voor het 

aanpakken van mogelijke risico's 

betreffende het gebruik ervan. 
Indien die risico's met deze 

procedures en maatregelen niet 

kunnen worden geëlimineerd of 
tot een minimum kunnen worden 

teruggebracht, moeten bij het 

gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 

voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden 

gebruikt, waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 

ogen en de huid. 

05/11/2028 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d3 Bereiding van 

beschermd 

citroenzuur, 

sorbinezuur, 

thymol en 

vanilline

Samenstelling toevoegingsmiddel 

Bereiding van beschermde microparels, 

bevattende citroenzuur, sorbinezuur, thymol en 
vanilline met minimaal:

citroenzuur: 25 g/100 g

thymol: 1,7 g/100 g 

sorbinezuur: 16,7/100 g
vanilline: 1 g/100 g

Karakterisering van de werkzame stof 

citroenzuur C 6H 8O 7 (zuiverheid   99,5 %)

2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur, CAS-

nummer 77-92-9

watervrij sorbinezuur C 6H 8O 2 (zuiverheid   

99,5 %)

2,4-hexadieenzuur, CAS-nummer 110-44-1

thymol (zuiverheid   98 %)

5-methyl-2-(1-methylethyl)fenol, CAS-nummer 

89-83-8)

vanilline (zuiverheid   99,5 %) 

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, CAS-nummer 

121-33-5)

Analysemethoden (1)

Bepaling van sorbinezuur en thymol in 

diervoeders: reversed-phase 
hogedrukvloeistofchromatografie met 

ultraviolet/diode-arraydetectie (RP-HPLC-
UV/DAD). 

Bepaling van citroenzuur in het 

toevoegingsmiddel en de voormengsels: (RP-
HPLC-UV/DAD).

Bepaling van citroenzuur in diervoeder: 

enzymatische bepaling van citroenzuurgehalte

- NADH (gereduceerde vorm van nicotinamide-
adenine-dinucleotide) spectrometrische methode 

Vetagro SpA Biggen 

(gespeend)

/ 1 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ 1. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg.

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering 

23/12/2020 /

1117/2010
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d3 Preparaat van 

citroenzuur, 

sorbinezuur, 

thymol en 

vanilline

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Bereiding van beschermde microparels, 

bevattende citroenzuur, sorbinezuur, thymol en 
vanilline

met minimaal: 

citroenzuur: 25 g/100 g 

sorbinezuur: 16,7 g/100 g 
thymol: 1,7 g/100 g

vanilline: 1 g/100 g

Karakterisering van de werkzame stof

Citroenzuur C 6H 8O 7 (zuiverheid   99,5 %) 

2-hydroxy-1,2,3- propaantricarboxylzuur, CAS-nr. 
77-92-9 watervrij

Sorbinezuur C 6H 8O 2 (zuiverheid   99,5 %)

2,4-hexadieenzuur, CAS-nr. 110-44-1 

Thymol (zuiverheid   98 %)

5-methyl-2-(1-methylethyl)fenol, CAS- nr. 

89-83-8

Vanilline (zuiverheid   99,5 %)

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, CAS-nr. 

121-33-5  

Analysemethoden (1)

Bepaling van sorbinezuur en thymol in 

diervoeders: 
reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 

met ultraviolet/diodearraydetectie 
(RP-HPLC-UV/DAD).

Bepaling van citroenzuur in het 

toevoegingsmiddel en de voormengsels: (RP-
HPLC- UV/DAD).

Bepaling van citroenzuur in diervoeder: 

enzymatische bepaling van citroenzuurgehalte-

NADH (gereduceerde vorm van 
nicotinamideadenine-dinucleotide) 

spectrometrische methode. 

Vetagro SpA Mestkippen en 

opfokleghenne

n 

Kleine

vogelsoorten 

(voor mest- 

en leg-

doeleinden)

/ 200 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ Voor de veiligheid: gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering 

10/10/2022 /

Gespeende 

Suidae

 met 

uitzondering 

van Sus scrofa 

domesticus

/ 1 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ Voor de veiligheid: gebruik van 
ademhalingsbescherming, bril en 
handschoenen tijdens hantering 

10/10/2022 /

849/2012
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d4 Dimethylglycin

e, natriumzout

Samenstelling toevoegingsmiddel 

Natriumzout van dimethylglycine met een 

zuiverheid van ten minste 97 % 

Werkzame stof 

Natrium-N,N-dimethylglycinaat 

C4H8NO2Na verkregen door chemische synthese. 

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van de werkzame stof in het 
toevoegingsmiddel en voormengsels: 

hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met 

diodearraydetectie (DAD) bij 193 nm.

Voor de bepaling van de werkzame stof in de 

diervoeders: gaschromatografie (GC) met 

gebruikmaking van pre- kolomderivatisering en 
vlamionisatie- detectie (FID). 

Taminco 

BVBA
Mestkippen / / 1 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Voor de veiligheid: gebruik 
van bril en handschoenen tijdens 
hantering.

2. Aanbevolen minimumdosis: 1 
000 mg/kg volledig diervoeder 
met een vochtgehalte van 12 %. 

06/05/2021 /

105/2013 - 371/2011

4d5 Natrium- 

benzoaat

Samenstelling toevoegingsmiddel 

Natriumbenzoaat:   99,0 %

Werkzame stof 

Natriumbenzoaat C 7H 5O 2Na 

Analysemethode (1)

Voor de bepaling van natriumbenzoaat in 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding: 
Titrimetrische methode (Monograph 
01/2008:0123 European Pharmacopoeia)

Voor de bepaling van natriumbenzoaat in 
voormengsels en diervoeders: 
HPLC-methode met uv-detectie. 

Taminco 

Finland Oy
Biggen 

(gespeend)

/ / 4 000 1. Het toevoegingsmiddel mag 
niet worden gemengd met andere 
bronnen van benzoëzuur of 
benzoaten.

2. Aanvullende diervoeders die 
natriumbenzoaat bevatten, 
mogen niet als zodanig aan 
biggen worden vervoederd.

3. Voor biggen (gespeend) tot 35 
kg.

4. Aanbevolen mimimumdosis: 
4 000 mg/kg.

5. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

10/06/2021 /

862/2014-413/2012 - 496/2011
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d6 Preparaat van 

karwijolie/citro

enolie met 

gedroogde 

kruiden en 

specerijen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van etherische olie > 1,5 % (karwijolie 

  0,75 % en citroenolie   0,75 %) 
- Gedroogde kruiden en specerijen: 50 % 

- Draagstoffen: q.s. 100 % 

Karakterisering van de werkzame stoffen en 

andere ingrediënten

- karwijolie: d-carvon 3,5-6,0 mg/g, zoals 

gedefinieerd in de Europese Farmacopee (1); 
- citroenolie: limoneen 2,3-9,0 mg/g, zoals 

gedefinieerd in de Europese Farmacopee.

Gedroogde kruiden en specerijen:

Kruidnagelpoeder 1,5 %,

kaneelpoeder 10 %, 
muskaatnootpoeder 1,5 %,

uienpoeder 5 %,

pimentpoeder 2 %,

sinaasappelschilpoeder 5 %,
pepermuntpoeder 12,5 % en

kamillepoeder 12,5 %. 

De in bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 

1334/2008 vastgestelde maximumgehalten moeten 

worden nageleefd met betrekking tot de in het 

preparaat gebruikte gedroogde kruiden en 
specerijen.
De in de Europese Farmacopee vastgestelde 
productkarakteriseringen zijn van toepassing op in 

het preparaat gebruikte karwij- en citroenolie. 

Analysemethode (2)

Determinatie van carvon: 

gaschromatografische/massa-spectrometrie 

(GC/MS) in single ion monitoring (SIM) 

Delacon 

Biotechnik 

GmbH

Biggen 

(gespeend)

/ 250 mg 

toevoegingsmi

ddel

400 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming en 
handschoenen tijdens hantering.

4. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. 

07/03/2022 /

131/2012
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d7 Ammoniumchl

oride

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

Ammoniumchloride   99,5 % 

Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 

Ammoniumchloride   99,5 % 
NH4Cl 

CAS-nr.: 12125-02-9 

Natriumchloride   0,5 % 
Geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1) 
Kwantificering van ammoniumchloride in 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: titratie met 

natriumhydroxide (Europese Farmacopee, 

monografie 0007) of titratie met zilvernitraat 

(Jecfa-monografie  ammoniumchloride ) 

Latochema 

Co. Ltd
Andere 

herkauwers 

dan 

mestlammeren

/ / 10 000 mg 

toevoegingsmi

ddel 

gedurende een 

voederperiode 

van maximaal 

drie maanden   

5 000 mg 

toevoegingsmi

ddel 

gedurende een 

voederperiode 

van maximaal 

drie maanden

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en passende 
organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 
de mogelijke gevaren bij 
inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 
bij de toepassing van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt. 

3.De totale hoeveelheid 
ammoniumchloride uit 
verschillende bronnen in 
volledige diervoeders voor 
herkauwers, katten en honden 
mag niet meer bedragen dan de 
toegestane 
maximumhoeveelheid. 

13/07/2026 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Katten 

Honden

/ / 5000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 

worden verwerkt. 

2. Voor gebruikers van het 

toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 

procedures en passende 

organisatorische maatregelen 
vaststellen voor het omgaan met 

de mogelijke gevaren bij 

inhalering, contact met de huid 
of oogcontact. Indien de risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet tot een 

aanvaardbaar niveau kunnen 
worden teruggebracht, worden 

bij de toepassing van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels passende 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt. 

3.De totale hoeveelheid 

ammoniumchloride uit 

verschillende bronnen in 
volledige diervoeders voor 

herkauwers, katten en honden 
mag niet meer bedragen dan de 

toegestane 

maximumhoeveelheid. 

13/07/2026 /

Mestlammeren / / 10 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het toevoegingsmiddel wordt 

in de vorm van een voormengsel 

in diervoeder verwerkt.

2. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 

oogbescherming, handschoenen 
en beschermende kleding tijdens 

hantering.

3. Diervoeder dat het 
toevoegingsmiddel bevat, mag 

niet worden vervoederd 

gedurende een periode van meer 
dan drie maanden. 

08/10/2022 /

2016/1007 - 832/2012
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d8 Ammoniumchl

oride

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 

ammoniumchloride   99,0 % (vast) 

Karakterisering van de werkzame stof 

ammoniumchloride   99,0 % 

NH4Cl CAS-nr.: 12125-02-9 

natriumchloride   0,5 % 

geproduceerd door chemische synthese 

Analysemethode (1)

Kwantificering van ammoniumchloride in 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: titratie met 
natriumhydroxide (Europese Farmacopee, 

monografie 0007) of titratie met zilvernitraat 

(Jecfa-monografie  ammoniumchloride ) 

BASF SE Herkauwers / / 10 000 mg 

toevoegingsmi

ddel 

gedurende 

maximaal drie 

maanden. 

5 000 mg 

toevoegingsmi

ddel indien 

langer dan 

drie maanden

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming, handschoenen 
en beschermende kleding tijdens 
hantering. 

3. De totale hoeveelheid 
ammoniumchloride uit 
verschillende bronnen in 
volledige diervoeders voor 
herkauwers mag niet meer 
bedragen dan de toegestane 
maximumhoeveelheid. 

16/08/2023 /

Honden en 

katten

/ / 5000 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Het toevoegingsmiddel moet 
als voormengsel in diervoeder 
worden verwerkt. 

2. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
oogbescherming, handschoenen 
en beschermende kleding tijdens 
hantering. 

3. De totale hoeveelheid 
ammoniumchloride uit 
verschillende bronnen in 
volledige diervoeders voor 
herkauwers mag niet meer 
bedragen dan de toegestane 
maximumhoeveelheid. 

16/08/2023 /

725/2013
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

4d800 Kaliumdiformi

aat

Samenstelling toevoegingsmiddel

kaliumdiformiaat, vast, min. 98 % silicaat: max. 

1,5 %, water: max. 0,5 % 

Karakterisering van de werkzame stof

kaliumdiformiaat, vast KH(COOH) 2 CAS-nr. 

20642-05-1

Analysemethode (1)

Ionchromatografiemethode, uitgerust met 
elektrische conductiviteitsdetectie (IC/ECD) 

ADDCON Zeugen / 10 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

12 000 mg 

toevoegingsmi

ddel

Het mengsel van verschillende 
bronnen van kaliumdiformiaat 
mag het toegestane 
maximumgehalte in het 
volledige diervoeder van 12 000 
mg/kg volledig diervoeder niet 
overschrijden.

Het toevoegingsmiddel wordt in 
de vorm van een voormengsel in 
diervoeder verwerkt.

Dit product kan ernstige 
oogletsels veroorzaken.

Er moeten maatregelen worden 
getroffen om de werknemers te 
beschermen. 

26/02/2020 /

2017/410 - 104/2010 - 516/2008 - 184/2007
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Coccidiostatica & Histomonostatica5.
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

5 1 701 Monensin-

natrium 

(Coxidin)

Samenstelling toevoegingsmiddel 

Monensin-natrium, technische stof 

overeenkomend met een monensinactiviteit: 
25 % 

Perliet: 15 % - 20 % 

Calciumcarbonaat: qs. 100 %

Werkzame stof 

C 36H 61O 11Na

Natriumzout van polyethermonocarbonzuur 
geproduceerd door Streptomyces cinnamonensis, 

28682, LMG S-19095, in poedervorm. 

Factorsamenstelling 

monensin A: minimaal 90 % 

monensin C: 0,2-0,3 % 

Analysemethode (1)

Methode voor de bepaling van de werkzame stof: 

hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met 
post- column derivatisering en uv-vis-detectie (EN 

ISO- standaardmethode 14183:2008) 

Huvepharma 

NV Belgium
Mestkippen / 100 125 1. Toediening verboden vanaf 

ten minste één dag vóór het 
slachten.

2. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
korrelvormig voormengsel.

3. Monensin-natrium mag niet 
worden gemengd met andere 
coccidiostatica.

4. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 
 Gevaarlijk voor paardachtigen. 
Dit voeder bevat een ionofoor: 
gelijktijdige toediening met 
tiamuline vermijden en toezien 
op eventuele bijwerkingen bij 
gelijktijdig gebruik met andere 
geneeskrachtige stoffen.  

5. Dragen van geschikte 
beschermende kleding, 
handschoenen en een 
beschermingsmiddel voor de 
ogen/het gezicht. Dragen van 
geschikte 
ademhalingsapparatuur bij 
onvoldoende ventilatie in het 
gebouw.

10/06/2021 25 μg monensin-
natrium/kg natte huid + 
vet 

8 μg monensin-
natrium/kg natte lever, 
natte nieren en natte 
spier 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kalkoenen 16 weken 60 100 1. Toediening verboden vanaf 
ten minste één dag vóór het 

slachten.

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden opgenomen in 

mengvoeder in de vorm van een 

korrelvormig voormengsel. 

3. Monensin-natrium mag niet 

worden gemengd met andere 
coccidiostatica.

4. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 

 Gevaarlijk voor paardachtigen. 

Dit voeder bevat een ionofoor: 

gelijktijdige toediening met 
tiamuline vermijden en toezien 

op eventuele bijwerkingen bij 

gelijktijdig gebruik met andere 
geneeskrachtige stoffen.  

5. Dragen van geschikte 

beschermende kleding, 
handschoenen en een 

beschermingsmiddel voor de 

ogen/het gezicht. Dragen van 
geschikte 

ademhalingsapparatuur bij 
onvoldoende ventilatie in het 

gebouw.

10/06/2021 25 μg monensin-
natrium/kg natte huid + 

vet

8 μg monensin-

natrium/kg natte lever, 

natte nieren en natte 

spier 
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nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opfokleghenne

n

16 weken 100 125 1. Toediening verboden vanaf 
ten minste één dag vóór het 

slachten.

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden opgenomen in 

mengvoeder in de vorm van een 

voormengsel.

3. Monensin-natrium mag niet 

worden gemengd met andere 
coccidiostatica.

4. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 

 Gevaarlijk voor paardachtigen. 

Dit voeder bevat een ionofoor: 

gelijktijdige toediening met 
tiamuline vermijden en toezien 

op eventuele bijwerkingen bij 

gelijktijdig gebruik met andere 
geneeskrachtige stoffen. 

5. Dragen van geschikte 

beschermende kleding, 
handschoenen en een 

beschermings-middel voor 

de ogen/het gezicht. 
Dragen van geschikte 

ademhalingsapparatuur bij 
onvoldoende ventilatie in het 

gebouw.

6. Door de vergunninghouder 
moet een programma voor 

monitoring na het in de handel 

brengen in verband met de 
resistentie tegen Eimeria spp. 

worden gepland en uitgevoerd. 

09/03/2022 25 μg monensin-
natrium/kg natte huid + 

vet 

8 μg monensin-

natrium/kg natte lever, 

natte nieren en natte 

spier 

140/2012 - 495/2011 - 1095/2008 - 156/2008 - 109/2007
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toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

5 1 701 Monensin-

natrium 

(Coxidin)

Samenstelling toevoegingsmiddel 
monensin-natrium, technische stof 

overeenkomend met een monensinactiviteit: 25 % 
perliet: 15 % - 20 % 

tarwezemelen: 55-60 % 

Werkzame stof 
C36H61O11Na 

Natriumzout van polyethermonocarbonzuur 

geproduceerd door Streptomyces cinnamonensis, 
28682, LMG S-19095, in poedervorm. 

Factorsamenstelling 

monensin A: minimaal 90 % 
monensin A + B: minimaal 95 % 

monensin C: 0,2-0,3 % 

Analysemethode (1) 
Methode voor de bepaling van de werkzame stof: 

hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met 

post- column derivatisering en uv-detectie (λ = 
520 nm). 

Huvepharma 

NV Belgium
Mestkippen / 100 125 1. Toediening verboden vanaf 

ten minste één dag vóór het 
slachten. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. 

3. Toegestane maximumdosis 
monensin-natrium in 
aanvullende diervoeders: 
  625 mg/kg voor mestkippen; 
  500 mg/kg voor kalkoenen. 

4. Monensin-natrium mag niet 
worden gemengd met andere 
coccidiostatica. 

5. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 
 Gevaarlijk voor paardachtigen. 
Dit voeder bevat een ionofoor: 
gelijktijdige toediening met 
tiamuline vermijden en toezien 
op eventuele bijwerkingen bij 
gelijktijdig gebruik met andere 
geneeskrachtige stoffen.  

6. Dragen van geschikte 
beschermende kleding, 
handschoenen en een 
beschermingsmiddel voor de 
ogen/het gezicht. Dragen van 
geschikte 
ademhalingsapparatuur bij 
onvoldoende ventilatie in het 
gebouw.

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

06/02/2017 25 μg monensin-
natrium/kg natte huid + 
vet 8 μg monensin-
natrium/kg natte lever, 
natte nieren en natte 
spier 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kalkoenen 16 weken 60 100 1. Toediening verboden vanaf 
ten minste één dag vóór het 

slachten. 

2. Het toevoegingsmiddel moet 

worden opgenomen in 

mengvoeder in de vorm van een 

voormengsel. 

3. Toegestane maximumdosis 

monensin-natrium in 
aanvullende diervoeders: 

  625 mg/kg voor mestkippen; 

  500 mg/kg voor kalkoenen. 

4. Monensin-natrium mag niet 

worden gemengd met andere 

coccidiostatica. 

5. In de gebruiksaanwijzing 

moet worden vermeld: 
 Gevaarlijk voor paardachtigen. 

Dit voeder bevat een ionofoor: 

gelijktijdige toediening met 

tiamuline vermijden en toezien 
op eventuele bijwerkingen bij 

gelijktijdig gebruik met andere 

geneeskrachtige stoffen.  

6. Dragen van geschikte 
beschermende kleding, 

handschoenen en een 

beschermingsmiddel voor de 

ogen/het gezicht. Dragen van 
geschikte 

ademhalingsapparatuur bij 

onvoldoende ventilatie in het 
gebouw. 

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

06/02/2017 25 μg monensin-
natrium/kg natte huid + 

vet 8 μg monensin-

natrium/kg natte lever, 
natte nieren en natte 

spier 

495/2011 - 109/2007
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

5 1 758 Robenidinehyd

rochloride 66 

g/kg (Cycostat 

66G)

Samenstelling toevoegingsmiddel 

Robenidinehydrochloride: 66 g/kg

Lignosulfonaat: 40 g/kg
Calciumsulfaat-dihydraat: 894 g/kg

Werkzame stof 

Robenidinehydrochloride, C 15H 13Cl 2N 5. HCl, 
CAS-nummer: 25875-50-7,

1,3-bis[(p-chloorbenzylideen) amino]

guanidinehydrochloride: > 97 % 

Productiegebonden verontreinigingen: 

N,N ,N -tris[p-Cl-benzylideen) amino]guanidine 

(TRIS):   0,5 % 

Bis-4[4-Cl-benzylideen] hydrazine (AZIN):   0,5 

% 

Analysemethoden (1) 

Bepaling van robenidinehydrochloride in 

diervoeders:
reversed-phase-hogedrukvloeistof-chromatografie 

gekoppeld aan ultravioletspectrometrie 

(HPLC/UV) overeenkomstig methode E in bijlage 
IV bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

Commissie (2). 

Zoetis 

Belgium SA
Fokkonijnen / 50 66 1. Het toevoegingsmiddel moet 

worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. 

2. Robenidinehydrochloride mag 
niet worden gemengd met andere 
coccidiostatica.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

4. Door de vergunninghouder 
moet een programma voor 
monitoring na het in de handel 
brengen in verband met de 
resistentie tegen Eimeria spp. 
worden gepland en uitgevoerd.

5. Gebruik verboden vanaf ten 
minste vijf dagen voor de slacht. 

21/06/2021 200 μg/kg vers gewicht 
voor lever en nieren

100 μg/kg vers gewicht 
voor alle andere 
weefsels 

Mestkonijnen / 50 66 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel.

2. Robenidinehydrochloride mag 
niet worden gemengd met andere 
coccidiostatica.

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering.

4. Door de vergunninghouder 
moet een programma voor 
monitoring na het in de handel 
brengen in verband met de 
resistentie tegen Eimeria spp. 
worden gepland en uitgevoerd.

5. Gebruik verboden vanaf ten 
minste vijf dagen voor de slacht. 

21/06/2021 200 μg/kg vers gewicht 
voor lever en nieren

100 μg/kg vers gewicht 
voor alle andere 
weefsels 

1014/2013 - 118/2012 - 532/2011
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Overige bepalingen Einde van de 
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residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

5 1 763 Lasalocide A 

natrium 15 

g/100 g 

(Avatec 150 G)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Lasalocide A natrium 15 g/100 g

Calciumsulfaat-dihydraat: 80,9 g/ 100 g
Calciumlignosulfonaat: 4 g/100 g

Ijzer(III)oxide: 0,1 g/100 g

Werkzame stof

Lasalocide A natrium, C 34H 53NaO8,

CAS-nummer: 25999-20-6,

natriumzout van 6-[(3R,4S,5S, 7R)-7-
[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5- ethyl-5-

hydroxy-6-methyltetrahydro- 2H-pyran-2-yl]-

tetrahydro-3-methyl-2- furyl]-4-hydroxy-3,5-
dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-

methylbenzoaat, geproduceerd door Streptomyces 
lasaliensis ssp. lasaliensis (ATCC 31180)

Productiegebonden onzuiverheden: Lasalocide 

natrium B-E:   10 %

Analysemethoden (1)

reversed-phase hogedrukvloeistof-chromatografie 

(HPLC) met spectrofluorimetrische detector 

(Verordening (EG) nr. 152/2009) (2)

Zoetis 

Belgium SA
Kalkoenen 16 weken 75 125 1. Toediening verboden vanaf 

ten minste 5 dagen voor de 
slacht.

2. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 
 Gevaarlijk voor paardachtigen . 
 Dit voeder bevat een ionofoor: 
mogelijke contra-indicatie: 
gelijktijdige toediening ervan 
met bepaalde andere 
geneesmiddelen .

3. De vergunninghouder moet de 
monitoring van resistentie bij 
bacteriën en Eimeria spp. na het 
in de handel brengen, plannen en 
uitvoeren.

4. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel.

5. Lasalocide A natrium mag 
niet worden gemengd met andere 
coccidiostatica. 

26/10/2020 Verordening (EU) nr. 
37/2010 

12/04/2019 Pagina 1181 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Fazanten, 

parelhoenders 

kwartels en 

patrijzen, met 

uitzondering 

van legvogels.

/ 75 125 1. Toediening verboden vanaf 
ten minste 5 dagen voor de 

slacht.

2. In de gebruiksaanwijzing 

moet worden vermeld: 

 Gevaarlijk voor paardachtigen . 

 Dit voeder bevat een ionofoor: 
mogelijke contraindicatie: 

gelijktijdige toediening ervan 

met bepaalde andere 
geneesmiddelen .

3. Door de vergunninghouder 
moet een programma voor 

monitoring na het in de handel 

brengen in verband met de 

resistentie bij bacteriën en 
Eimeria spp. worden gepland en 

uitgevoerd. 

4. Het toevoegingsmiddel moet 

worden opgenomen in 

mengvoeder in de vorm van een 

voormengsel.

5. Lasalocide A natrium mag 

niet worden gemengd met andere 
coccidiostatica. 

28/09/2021 Verordening (EU) nr. 
37/2010 van de 

Commissie (3) 

1014/2013 - 118/2012 - 900/2011 - 874/2010
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

5 1 770 Maduramicine

ammonium 

alfa, 10 g/100 

kg (Cygro 

10G)

Samenstelling toevoegingsmiddel 

Maduramicineammonium alfa 10 g/kg

Carboxymethylcellulosenatrium: 20 g/kg 
Calciumsulfaat-dihydraat: 970 g/kg 

Werkzame stof

Maduramicineammonium alfa C 47H 83O 17N
CAS-nummer: 84878-61-5

(2R, 3S, 4S, 5R, 6S)-6[(1R)-1-

[(2S,5R,7S,8R,9S)-2- [2S,2 R,3 S,5R,5  R)-3 -
[(2,6-dideoxy-3,4-di- O-methyl-β-L-arabinohexo-

pyranosyl)oxy]-octahydro-2- methyl-5 -

[(2S,3S,5R,6S)- tetrahydro-6-hydroxy-3,5,6-
trimethyl-2H-pyran- 2-yl][2,2 -bifuran]-5-yl]-9-

hydroxy-2,8-dimethyl- 1,6dioxaspiro[4.5]dec-7-

yl]ethyl]tetrahydro- 2-hydroxy-4,5- dimethoxy-3-

methyl-3H-pyran-2-azijn- zuur, 
monoammoniumzout geproduceerd door een 

gistingsproces met behulp van de stam 

Actinomadura yumaensis NRRL 12515:   90 %. 
Productiegebonden onzuiverheden: 

maduramicineammonium bèta:   1 %

Analysemethode (1) 

Voor de bepaling van maduramicineammonium 

alfa in het toevoegingsmiddel, in voormengsels en 
diervoeder: 

reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 
(HPLC) met nakolomsderivatisering met vanilline 

en detectie bij 520 nm - EN 15781:2009.

Voor de bepaling van residuen van 

maduramicineammonium alfa in lever en spieren: 
reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 

(HPLC) in combinatie met 

tandemmassaspectrometrie. 

Zoetis 

Belgium SA
Mestkippen / 5 6 1. Het toevoegingsmiddel moet 

worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel.

2. Maduramicineammonium alfa 
mag niet met andere 
coccidiostatica worden 
gemengd.

3. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 
 Gevaarlijk voor paardachtigen . 
 Dit voeder bevat een ionofoor: 
mogelijke contra-indicatie: 
gelijktijdige toediening ervan 
met bepaalde andere 
geneeskrachtige stoffen (bv. 
tiamuline) . 

4. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering.

5. Door de vergunninghouder 
moet een programma voor 
monitoring na het in de handel 
brengen in verband met de 
resistentie tegen Eimeria spp. 
worden gepland en uitgevoerd. 

6. Toediening verboden vanaf 
ten minste drie dagen vóór het 
slachten. 

10/05/2021 150 μg 
maduramicineammoniu
m per kg verse lever, 
huid en vet; 

100 μg 
maduramicineammoniu
m per kg verse nieren; 

30 μg 
maduramicineammoniu
m per kg verse spieren

118/2012 - 388/2011
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

5 1 771 Diclazuril 0,5 

g/100 g 

(Clinacox 0,5 

% Premix)

Samenstelling toevoegingsmiddel

diclazuril: 0,5 g/100 g

eiwitarm sojameel: 99,25 g/100 g
polyvidone K 30: 0,2 g/100 g

natriumhydroxide: 0,05 g/100 g

  

Werkzame stof

diclazuril, C17H9Cl3N4O2

(±)-4-chloorphenyl[2,6-dichloor-4-(2,3,4,5-

tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]
acetonitril

CAS-nummer: 101831-37-2

Productiegebonden onzuiverheden:

afbraakproduct (R064318):   0,1 %

andere onzuiverheden (R066891, R066896, 
R068610, R070156, R068584, R070016):lk 

afzonderlijk   0,5 %

totaal onzuiverheden:   1,5 %

Analysemethode (1)

Voor de bepaling van diclazuril in diervoeders: 

reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 
(HPLC) met ultravioletdetectie bij 280 nm 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 

commissie (2)) 
Voor de bepaling van diclazuril in 

pluimveeweefsels: HPLC gekoppeld aan een triple 
quadrupool massaspectrometer (MS/MS) onder 

gebruikmaking van één precursorion en twee 

productionen. 

Elanco GmbH Opfokleghenne

n

16 weken 1 1 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. 

2. Diclazuril mag niet worden 
gemengd met andere 
coccidiostatica. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

4. De vergunninghouder moet 
een monitoringprogramma voor 
de resistentie tegen bacteriën en 
Eimeria spp. na het in de handel 
brengen uitvoeren.

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 
februari 2019 is geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór die datum 
van toepassing waren, mag 
verder in de handel worden 
gebracht en worden opgebruikt. 

02/08/2023 Verordening (EU) nr. 
37/2010 van de 
Commissie (3)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkippen / 1 1 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 

mengvoeder in de vorm van een 

voormengsel. 

2. Diclazuril mag niet worden 

gemengd met andere 

coccidiostatica. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

4. De vergunninghouder moet de 

monitoring van resistentie bij 

bacteriën en Eimeria spp. na het 

in de handel brengen, plannen en 
uitvoeren. 

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 

februari 2019 is geproduceerd en 

geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór die datum 

van toepassing waren, mag 

verder in de handel worden 
gebracht en worden opgebruikt.

23/12/2020 1 500 μg diclazuril/kg 
natte lever 

1 000 μg diclazuril/kg 
natte nieren 

500 μg diclazuril/kg 

natte spier 

500 μg diclazuril/kg 

natte huid/vet
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Parelhoenders / 1 1 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 

mengvoeder in de vorm van een 

voormengsel. 

2. Diclazuril mag niet worden 

gemengd met andere 

coccidiostatica. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

4. De vergunninghouder moet 

een monitoringprogramma voor 

de resistentie tegen bacteriën en 

Eimeria spp. na het in de handel 
brengen uit- voeren. 

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 

februari 2019 is geproduceerd en 

geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór die datum 

van toepassing waren, mag 

verder in de handel worden 
gebracht en worden opgebruikt.

16/03/2021 1 500 μg diclazuril/kg 
natte lever 

1 000 μg diclazuril/kg 
natte nieren 

500 μg diclazuril/kg 

natte spier 

500 μg diclazuril/kg 

natte huid/vet 
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Mestkalkoenen / 1 1 1. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 

mengvoeders in de vorm van een 

voormengsel. 

2. Diclazuril mag niet worden 

gemengd met andere 

coccidiostatica. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 

van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 

hantering. 

4. De vergunninghouder moet na 

het in de handel brengen een 

programma voor toezicht op de 

resistentie tegen bacteriën en 
Eimeria spp. ontwikkelen en 

uitvoeren. 

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 

februari 2019 is geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 

voorschriften die vóór die datum 

van toepassing waren, mag 
verder in de handel worden 

gebracht en worden opgebruikt.

26/09/2021 1 500 μg diclazuril/kg 
natte lever 

1 000 μg diclazuril/kg 
natte nieren 

500 μg diclazuril/kg 

natte spieren 

500 μg diclazuril/kg 

natte huid/vet 

2019/138 - 667/2013 - 160/2013 - 888/2011 - 169/2011 - 1118/2010 - 971/2008 - 162/2003
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

5 1 772 Narasin: 80 g 

activiteit/kg 

Nicarbazine: 

80 g/kg 

(Maxiban 

G160)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Narasin: 80 g activiteit/kg

Nicarbazine: 80 g/kg (verhouding 1:1)
Plantaardige of minerale olie 10- 30 g/kg

Vermiculiet: 0-20 g/kg

Microtracer Red: 4-11g/kg 

Maisspilgrutten of rijstdoppen qs 1 kg 

Werkzame stof

1. Narasin, C43H72O11, CAS-nummer: 
55134-13-9 Polyethermonocarbonzuur 

geproduceerd door Streptomyces aureofaciens 
(NRRL 8092), in korrelvorm Narasin A-activiteit: 

  85 %

2. Nicarbazine, C19H18N6O6., CAS-nummer: 

330-95-0 equimoleculair complex van 1,3-bis(4-
nitrofenyl)ureum en 4,6-dimethylpyrimidine-2-ol, 

in korrelvorm Productiegebonden onzuiverheden: 

p-nitroaniline:   0,3 %

Analysemethoden (1) 

Voor de bepaling van narasin:

reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 
(HPLC) met nakolomsderivatisering met vanilline 

en detectie bij 520 nm   ISO 14183:2005.

Voor de bepaling van nicabarzine: 

hogedrukvloeistofchromatografie en 
ultravioletdetectie (HPLC-UV) spectrometrie (LC-

MS/MS) 

Elanco GmbH Mestkippen / - 40 mg 

narasin

- 40 mg 

nicarbazine

- 50 mg 

narasin

- 50 mg 

nicarbazine

1. In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld: 
 Gevaarlijk voor paardachtigen, 
kalkoenen en konijnen   Dit 
voeder bevat een ionofoor: 
mogelijke contra- indicatie: 
gelijktijdige toediening ervan 
met bepaalde andere 
geneeskrachtige stoffen .

2. Het toevoegingsmiddel wordt 
in de vorm van een voormengsel 
in mengvoeder verwerkt. 

3. Het preparaat van narasin en 
nicarbazine mag niet met andere 
coccidiostatica worden 
vermengd. 

4. Door de vergunninghouder 
moet een programma voor 
monitoring na het in de handel 
brengen in verband met de 
resistentie tegen bacteriën en 
Eimeria spp. worden gepland en 
uitgevoerd.

5. Vanaf 28 oktober 2013 moet 
het gehalte aan p-nitroaniline 

  0,1 % bedragen. 

6. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming bij 
de hantering.

! Verordening 2018/1957 :

Bestaande voorraden van dit 
toevoegingsmiddel die voldoen 
aan de bepalingen die golden 
vóór 01/01/2019, mogen verder 
in de handel worden gebracht en 
worden opgebruikt.  

28/10/2020 50 μg narasin/kg verse 
lever, spier, nieren en 
verse huid/vers 
vetweefsel.

15 000 μg 
dinitrocarbanilide 
(DNC)/kg verse lever; 

6 000 μg DNC/kg verse 
nieren;

4 000 μg DNC/kg verse 
spier en verse huid/vers 
vetweefsel.

2018/1957 - 885/2010
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

5 1 774 Nicarbazine 

250 g/kg

Samenstelling toevoegingsmiddel

Nicarbazine: 250 g/kg

Stearinezuur: 126 ± 5 % g/kg
Polysorbaat 20: 13,90 ± 10 % g/kg

Tarwevoerbloem tot 100 %

Werkzame stof 

Nicarbazine, C19H18N6O6.

CAS-nummer: 330-95-0

equimoleculair complex van 1,3-bis(4-nitrofenyl)
ureum en 4,6-dimethylpyrimidine-2-ol, in 

korrelvorm

Productiegebonden onzuiverheden: p-nitroaniline: 

  0,3 % 

Phibro Animal 

Health SA 

Belgium

Mestkippen / 125 125 1. Toediening verboden vanaf 
ten minste één dag vóór het 
slachten.

2. Nicarbazine mag niet met 
andere coccidiostatica worden 
vermengd, m.u.v. Narasin.

3. Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel.

4. Vanaf 26 oktober 2013 moet 

het gehalte aan p-nitroaniline   
0,1 % bedragen.

5. Door de vergunninghouder 
moet een programma voor 
monitoring na het in de handel 
brengen in verband met de 
resistentie bij bacteriën en 
Eimeria spp. Worden gepland en 
uitgevoerd. 

26/10/2020 15 000 μg 
dinitrocarbanilide 
(DNC)/kg verse lever

6 000 μg DNC/kg verse 
nieren

4 000 μg DNC/kg verse 
spier en verse huid/vers 
vetweefsel

875/2010
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

51766 Salinomycine- 

natrium 120 

g/kg (Sacox 

120 

microGranulat

e) 

Salinomycine- 

natrium 200 

g/kg (Sacox 

200 

microGranulat

e)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
(Sacox120 microGranulate): 

salinomycine-natrium: 114-132 g/kg; 
siliciumdioxide: 10-100 g/kg; 

calciumcarbonaat: 500-700 g/kg. 

Vaste vorm 

(Sacox 200 microGranulate): 
salinomycine-natrium: 190-220 g/kg; 

siliciumdioxide: 50-150 g/kg; 

calciumcarbonaat: 50-150 g/kg. 
Vaste vorm 

Karakterisering van de werkzame stof 
salinomycine-natrium, 

C42H69Na O11, 

CAS-nummer: 55721-31-8, 

Natriumzout van een door fermentatie van 
Streptomycesazureus (DSM 32267) geproduceerd 

polyethermonocarbonzuur 

Productiegebonden onzuiverheden: 

    10 mg elaiofyline/kg salinomycine-natrium. 

    2 g 17-epi-20-desoxy- salinomycine/kg 

salinomycine-natrium. 

    10 g 20-desoxy- salinomycine/kg 

salinomycine-natrium. 

    10 g 18,19-dihydro- salinomycine/kg 
salinomycine-natrium. 

    10 g gemethyleerd salinomycine/kg 
salinomycine-natrium. 

Analysemethode(1) 
Voor de kwantificering van salinomycine in het 

toevoegingsmiddel voor diervoeding: 

hogedrukvloeistofchromatografie met 
nakolomsderivatisering in combinatie met 

spectrometrische detectie (HPLC-PCD-UV-Vis). 

Voor de kwantificering van salinomycine in 

voormengsels en diervoeders: 
hogedrukvloeistofchromatografie met 

nakolomsderivatisering in combinatie met 

spectrometrische detectie (HPLC-PCD-UV-
Vis)   EN ISO 14183. 

Huvepharma 

NV
Mestkippen / 50 70 1. De toevoegingsmiddelen 

moeten in de vorm van een 
voormengsel in mengvoeder 
worden verwerkt. 

2. In de gebruiksaanwijzing 
wordt het volgende vermeld: 

 Gevaarlijk voor paardachtigen 
en kalkoenen. Dit voeder bevat 
een ionofoor: mogelijke contra-
indicatie: gelijktijdige toediening 
met bepaalde geneeskrachtige 
stoffen (bv. tiamuline) . 

3. Salinomycine-natrium mag 
niet worden gemengd met andere 
coccidiostatica. 

4.Door de vergunninghouder 
moet een programma voor 
monitoring na het in de handel 
brengen in verband met de 
resistentie tegen bacteriën en 
Eimeria spp. worden gepland en 
uitgevoerd. 

5. Nul dagen wachttijd. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 
voormengsels moeten de 
exploitanten van 
diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 
maatregelen vaststellen om 
mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 
met deze procedures en 
maatregelen niet kunnen worden 
uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 
worden bij het gebruik van het 
toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt, 
waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 
ademhaling, de ogen en de huid. 

09/11/2027 150 μg salinomycine-
natrium/kg lever; 
40 μg salinomycine-
natrium/kg nieren; 
15 μg salinomycine-
natrium/kg spierweefsel 
en 
150 μg salinomycine-
natrium/kg huid/vet. 
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middel
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analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Opfokleghenne

n

twaalf weken 50 50 1. De toevoegingsmiddelen 
moeten in de vorm van een 

voormengsel in mengvoeder 

worden verwerkt. 

2. In de gebruiksaanwijzing 

wordt het volgende vermeld: 

 Gevaarlijk voor paardachtigen 

en kalkoenen. Dit voeder bevat 

een ionofoor: mogelijke contra-
indicatie: gelijktijdige toediening 

met bepaalde geneeskrachtige 

stoffen (bv. tiamuline) . 

3. Salinomycine-natrium mag 

niet worden gemengd met andere 

coccidiostatica. 

4.Door de vergunninghouder 

moet een programma voor 
monitoring na het in de handel 

brengen in verband met de 

resistentie tegen bacteriën en 

Eimeria spp. worden gepland en 
uitgevoerd. 

5. Nul dagen wachttijd. 

6. Voor gebruikers van het 
toevoegingsmiddel en 

voormengsels moeten de 

exploitanten van 

diervoederbedrijven operationele 
procedures en organisatorische 

maatregelen vaststellen om 

mogelijke risico's bij gebruik te 
voorkomen. Indien die risico's 

met deze procedures en 

maatregelen niet kunnen worden 

uitgebannen of tot een minimum 
kunnen worden teruggebracht, 

worden bij het gebruik van het 

toevoegingsmiddel en de 
voormengsels persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruikt, 

waaronder 
beschermingsmiddelen voor de 

ademhaling, de ogen en de huid. 

09/11/2027 150 μg salinomycine-
natrium/kg lever; 

40 μg salinomycine-

natrium/kg nieren; 
15 μg salinomycine-

natrium/kg spierweefsel 

en 

150 μg salinomycine-
natrium/kg huid/vet. 

2017/1914
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

51775 Diclazuril 0,5 

g/100 g 

(Coxiril)

Samenstelling van het toevoegingsmiddel 
Preparaat van: 

diclazuril: 5 g/kg 
zetmeel: 15 g/kg 

tarwemeel: 700 g/kg 

calciumcarbonaat: 280 g/kg 

Karakterisering van de werkzame stof 
Diclazuril, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-

chloorfenyl[2,6-dichloor-4- (2,3,4,5-
tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-2- yl)phenyl]

acetonitriel, 

CAS-nummer: 101831-37-2 

Onzuiverheid D (1):   0,1 % 

Een eventuele andere afzonderlijke onzuiverheid: 

  0,5 

Totale onzuiverheden:   1,5 % 

Analysemethode (2) 
Voor de bepaling van diclazuril in diervoeders: 

reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 

(HPLC) met ultravioletdetectie bij 280 nm 

(Verordening (EG) nr. 152/2009 van de 
Commissie) (3). 

Huvepharma 

NV
Konijnen / 1 1 1.Het toevoegingsmiddel moet 

worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. 

2. Diclazuril mag niet worden 
gemengd met andere 
coccidiostatica. 

3. Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalingsbescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

4. Toediening verboden vanaf 
ten minste twee dagen voor de 
slacht. 

5.De vergunninghouder moet 
een monitoringprogramma voor 
de resistentie tegen Eimeria spp. 
na het in de handel brengen 
uitvoeren. 

10/09/2025 Verordening (EU) nr. 
37/2010 van de 
Commissie (4) 
( 2 500 μg 
diclazuril/kg natte lever; 
 1 000 μg 
diclazuril/kg natte 
nieren; 
  150 μg diclazuril/ kg 
natte spier; 
  300 μg diclazuril/ kg 
natte huid/vet.) 

Mestkippen 

Mestkalkoenen

 

Mest en 

fokparelhoende

rs

/ 0,8 1,2 1.Het toevoegingsmiddel moet 
worden opgenomen in 
mengvoeder in de vorm van een 
voormengsel. 

2. Diclazuril mag niet worden 
gemengd met andere 
coccidiostatica. 

3.Voor de veiligheid: gebruik 
van ademhalings-bescherming, 
bril en handschoenen tijdens 
hantering. 

4.De vergunninghouder moet 
een monitoring-programma voor 
de resistentie tegen bacteriën en 
Eimeria spp. na het in de handel 
brengen uitvoeren. 

04/02/2025 Verordening (EU) nr. 
37/2010 (4) 
 1 500 μg 
diclazuril/kg natte lever; 
 1 000 μg 
diclazuril/kg natte 
nieren; 
  500 μg diclazuril/kg 
natte spier; 
  500 μg diclazuril/kg 
natte huid/nat vet. 

2015/1417 - 2015/46
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 756 Decoquinaat 

(Deccox)

Samenstelling toevoegingsmiddel

decoquinaat: 60,6 g/kg

geraffineerde, gedeodoriseerde sojaolie: 28,5 g/kg
tarwevoerbloem: qs 1 kg

Werkzame stof

decoquinaat C24H35NO5
ethyl-6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxychinoline-3-

carboxylaat

CAS-nummer: 18507-89-6

Productiegebonden onzuiverheden:

6-decycoxy-7-ethoxy-4-hydroxychinoline-3-
carbonzuur: < 0,5 %

methyl-6-decyloxy-7-ethoxy-4-

hydroxychinoline-3-carboxylaat: < 1,0%

diethyl-4-decyloxy-3-
ethoxyanilinomethyleenmalonaat: < 0,5%

Analysemethode (1) 
Voor de bepaling van decoquinaat in het 

toevoegingsmiddel, voormengsels en diervoeders: 

Reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 

met fluorescentiedetectie (RP-HPLC-FL)   EN 
16162 

Voor de bepaling van decoquinaat in weefsels: 

Reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie 
gekoppeld aan een triple quadrupool 
massaspectrometer (RP-HPLC-MS/MS). 

Zoetis 

Belgium SA
Mestkippen / 20 40 / 1 000 μg 

decoquinaat/kg natte 
lever, natte huid + vet; 
800 μg decoquinaat/kg 
natte nieren;
500 μg decoquinaat/kg 
natte spier.

291/2014 - 1014/2013 - 118/2012 - 552/2008 - 1289/2004
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nummer van het 
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middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-
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analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 757 Monensin-

natrium 

Elancoban 

G100 

Elancoban 

100 

Elancogran 

100 

Elancoban 

G200 

Elancoban 200

Werkzame stof

C36H61O11Na

natriumzout van polyethermonocarbonzuur 
geproduceerd door Streptomyces cinnamonensis, 

ATCC 15413, in korrelvorm.

Samenstelling:
monensin A: niet minder dan 90 %;

monensin A + B: niet minder dan 95 %.

Samenstelling toevoegingsmiddel

Monensin in korrelvorm (gedroogd 

fermentatieproduct), overeenkomend met een 
monensinactiviteit van 10 % m/m;

minerale olie: 1-3 % m/m;

kalksteenkorrels: 13-23 % m/m;

rijstdoppen of kalksteenkorrels qs
100 % m/m;

Monensin in korrelvorm (gedroogd 
fermentatieproduct),

overeenkomend met een monensinactiviteit van 

20 % m/m;

minerale olie: 1-3 % m/m;
rijstdoppen of kalksteenkorrels qs 100 % m/m. 

Elanco GmbH Mestkippen / 100 125 Toediening verboden vanaf 
ten minste één dag vóór het 
slachten.

In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld:
 Gevaarlijk voor paardachtigen.
Dit voeder bevat een ionofoor:
gelijktijdige toediening met 
tiamuline vermijden en toezien 
op eventuele bijwerkingen bij 
gelijktijdig gebruik met andere 
geneeskrachtige stoffen .

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 
februari 2019 is geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór die datum 
van toepassing waren, mag 
verder in de handel worden 
gebracht en worden opgebruikt.

25 μg monensin-
natrium/kg natte huid + 
vet

8 μg 
monensinnatrium/kg 
natte lever,natte nieren 
en natte spier .

Opfokleghenne

n

16 weken 100 120 Toediening verboden vanaf
ten minste één dag vóór het 
slachten.

In de gebruiksaanwijzing 
moet worden vermeld:
 Gevaarlijk voor paardachtigen.
Dit voeder bevat een ionofoor:
gelijktijdige toediening met 
tiamuline vermijden en toezien 
op eventuele bijwerkingen bij 
gelijktijdig gebruik met andere 
geneeskrachtige stoffen .

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 
februari 2019 is geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór die datum 
van toepassing waren, mag 
verder in de handel worden 
gebracht en worden opgebruikt.

25 μg monensin-
natrium/kg natte huid + 
vet

8 μg 
monensinnatrium/kg 
natte lever,natte nieren 
en natte spier .
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kalkoenen 16 weken 60 100 Toediening verboden vanaf 
ten minste één dag vóór het 

slachten.

In de gebruiksaanwijzing 

moet worden vermeld:

 Gevaarlijk voor paardachtigen.

Dit voeder bevat een ionofoor:
gelijktijdige toediening met 

tiamuline vermijden en toezien 

op eventuele bijwerkingen bij 
gelijktijdig gebruik met andere 

geneeskrachtige stoffen .

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 

februari 2019 is geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 

voorschriften die vóór die datum 

van toepassing waren, mag 
verder in de handel worden 

gebracht en worden opgebruikt.

25 μg monensin-
natrium/kg natte huid + 

vet

8 μg 

monensinnatrium/kg 

natte lever,natte nieren 

en natte spier .

2019/138 - 1096/2008 - 108/2007 - 1356/2004
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 758 Robenidine-

hydrochloride 

(Robenz 66 G)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Robenidinehydrochloride: 66 g/kg

Lignosulfonaat: 40 g/kg
Calciumsulfaat-dihydraat: 894 g/kg

Werkzame stof 

Robenidinehydrochloride, C 15H 13Cl 2N 5. HCl, 
1,3-bis[(p-chloorbenzylideen)amino]

guanidinehydrochloride CAS-nummer: 

25875-50-7,

Productiegebonden verontreinigingen: 

N,N ,N''-tris[p-Cl-benzylideen)amino]guanidine 

(TRIS):   0,5 %

Bis-4[4-Cl-benzylideen]hydrazine (AZIN):   0,5 

% 

Zoetis 

Belgium SA
Mestkippen / 30 36 Toediening verboden vanaf ten 

minste vijf dagen vóór het 
slachten.

800 μg 
robenidinehydrochlorid
e/kg natte lever.

350 μg 
robenidinehydrochlorid
e/kg natte nieren. 

200 μg 
robenidinehydrochlorid
e/kg natte spier. 

1 300 μg 
robenidinehydrochlorid
e/kg natte huid/vet. 

Kalkoenen / 30 36 Toediening verboden vanaf ten 
minste vijf dagen vóór het 
slachten.

400 μg 
robenidinehydrochlorid
e/kg huid/vet.

400 μg 
robenidinehydrochlorid
e/kg natte lever.

200 μg 
robenidinehydrochlorid
e/kg natte nieren. 

200 μg 
robenidinehydrochlorid
e/kg natte spier. 

1014/2013 - 118/2012 - 532/2011 - 214/2009 - 101/2009 - 1800/2004
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van dierlijke oorsprong

E 763 Lasalocide A 

natrium 15 

g/100 g 

(Avatec 15 % 

cc)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Lasalocide A natrium: 15 g/100 g

Maïsspilmeel: 80,95 g/100 g
Lecithine: 2 g/100 g

Sojaolie: 2 g/100 g

IJzer(III) oxide: 0,05 g/100 g

Werkzame stof

Lasalocide A natrium,

C34H53O8Na,
CAS-nummer: 25999-20-6,

Natriumzout van 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-

[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyl-5-
hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran2-yl]-

tetrahydro-3-methyl-2-furyl]-4-hydroxy-

3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2,3-cresootzuur, 

geproduceerd door Streptomyces
lasaliensis ssp. lasaliensis (ATCC 31180)

Productiegebonden onzuiverheden:

Lasalocide-natrium B-E:  10 %

Zoetis 

Belgium SA
Mestkippen / 75 125 Toediening verboden vanaf ten 

minste vijf dagen vóór het 
slachten.

In de gebruiksaanwijzing 
vermelden:
"Gevaarlijk voor paardachtigen 
 Dit voeder bevat een 
toevoegingsmiddel van de groep 
van de ionoforen; mogelijke 
contra-indicatie: gelijktijdige 
toediening ervan met bepaalde 
andere geneesmiddelen .

/

Opfokleghenne

n

16 weken 75 125 Toediening verboden vanaf ten 
minste vijf dagen vóór het 
slachten.

In de gebruiksaanwijzing 
vermelden:
 Gevaarlijk voor paardachtigen 
 Dit voeder bevat een 
toevoegingsmiddel van de groep 
van de ionoforen; mogelijke 
contra-indicatie: gelijktijdige 
toediening ervan met bepaalde 
andere geneesmiddelen .

/

1014/2013 - 1455/2004

E 764 Halofuginone DL-trans-7-broom-6-chloor-3-(3-(3-hydroxy-2-
piperidy)acetonyl)4(3H) chinazolinon-
hydrobromide

Huvepharma 

nv
Mestkippen / 2 3 Toediening verboden vanaf ten 

minste 5 dagen vóór
het slachten

/

Kalkoenen 12 weken 2 3 Toediening verboden vanaf ten 
minste 5 dagen vóór
het slachten

/

2004/C 50/01
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E 765 Narasin 100 

g/kg 

(Monteban, 

Monteban G 

100)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Narasin: 100 g activiteit/kg

sojaolie of minerale olie: 10-30 g/kg
vermiculiet: 0-20 g/kg gemalen sojabonen of 

rijstdoppen qs 1 kg

Werkzame stof

Narasin, C43H72O11

CAS-nummer: 55134-13-9

monocarbonzuurpolyether geproduceerd door 
Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), in 

korrelvorm

Narasin A-activiteit:   90 %

Elanco GmbH Mestkippen / 60 70 In de gebruiksaanwijzing 
vermelden:
"Gevaarlijk voor paardachtigen, 
kalkoenen en konijnen 
 Dit voeder bevat een ionofoor:
mogelijke contra-indicatie: 
gelijktijdige toediening ervan 
met bepaalde andere 
geneeskrachtige stoffen (bv. 
Tiamuline)

! Overgangsmaatregelen 

2019/138 :

Toevoegingsmiddel die vóór 19 
februari 2019 is geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór die datum 
van toepassing waren, mag 
verder in de handel worden 
gebracht en worden opgebruikt.

50 μg/kg voor al het 
natte weefsel van 
mestkippen

2019/138 - 884/2010 - 545/2006 - 1464/2004

E 770 Maduramicine-

ammonium 

alfa, 1 g/100 g 

(Cygro 1 %)

Samenstelling toevoegingsmiddel

Maduramicine-ammonium alfa: 1 g/100 g
benzylalcohol: 5 g/100 g
maïsspilgrutten qs 100 g

Werkzame stof

maduramicine-ammonium alfa, C47H83O17N,
CAS-nummer: 84878-61-5
ammoniumzout van monocarbonzuurpolyether, 
geproduceerd door Actinomadura yumaensis 
(ATCC 31585) (NRRL 12515)

Productiegebonden onzuiverheden:
maduramicine-ammonium bèta: < 10 %

Zoetis 

Belgium SA
Kalkoenen 16 weken 5 5 Toediening verboden vanaf ten 

minste vĳf dagen vóór het 
slachten

In de gebruiksaanwĳzing 
vermelden:
 Gevaarlĳk voor paardachtigen 
 Dit voeder bevat een 
toevoegingsmiddel van de groep 
van de ionoforen; mogelĳke 
contra-indicatie: gelĳktĳdige 
toediening ervan met bepaalde 
andere geneesmiddelen (bv. 
Tiamuline)"

/

1014/2013 - 118/2012 - 552/2008 - 2380/2001
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categorie
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Bindmiddelen, antiklontermiddelen en coagulantenX 1.

E 330 Citroenzuur C6H8O7/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders. 
Artikel 16, lid 1, onder g), 
moet worden nageleefd 

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 535 Natriumferrocy

anide

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Maximumgehalte:
80 mg/kg NaCl (berekend als
Ferrocyanide-ion) 

/

1810/2005

E 536 Kaliumferrocy

anide

K4[Fe(CN)6]. 3H2O/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Maximumgehalte:
80 mg/kg NaCl (berekend als
Ferrocyanide-ion)

/

1810/2005

E 551a Kiezelzuur, 

neergeslagen 

en gedroogd

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 551b Colloïdale 

silica

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 551c Kiezelgoer 

(gezuiverde 

diatomeeënaar

de)

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 552 Calciumsilicaa

t, synthetisch

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 554 Natriumalumin

iumsilicaat, 

synthetisch

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 559 Asbestvrije 

kaoliniethoude

nde klei

Natuurlijke mineralenmengsels met ten minste 65 
% gehydrateerde complexe aluminiumsilicaten, 
waarvan het bepalende bestanddeel kaoliniet is

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 560 Natuurlijke 

mengsels van 

steatiet en 

chloriet

Natuurlijke mengsels van steatiet en chloriet, 
asbestvrij, met een minimumzuiverheid van 85 %

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 561 Vermiculiet Natuurlijk magnesium-, aluminium- en 
ijzersilicaat, door verhitting geëxpandeerd, 
asbestvrij.
Maximaal fluorgehalte: 0,3 %

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 562 Sepioliet Gehydrateerd magnesiumsilicaat van sedimentaire 
oorsprong dat ten minste 60 % sepioliet en ten 

hoogste 30 % montmorilloniet bevat, asbestvrij

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 20 000 Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 563 Sepiolietklei Gehydrateerd magnesiumsilicaat van sedimentaire 
oorsprong dat ten minste 40 % sepioliet en 25 % 
illiet bevat, asbestvrij

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 20 000 Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 565 Lignosulfonate

n

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 566 Natroliet-

fonoliet

Natuurlijke mengsels van alkalien aardalkali-
aluminiumsilicaten, gehydrateerde 
aluminiumsilicaten, natroliet (43-46,5 %) en 
veldspaat

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 25 000 Alle diervoeders /

2004/C50/01
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diervoeder met een vochtgehalte van 12 
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Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 598 Calciumalumin

aat, synthetisch

Mengsel van calciumaluminaten met een AI2O3-

gehalte tussen 35 and 51 %.

Maximaal molybdeengehalte: 20 mg/kg

/ Pluimvee / / 20 000 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Konijnen / / 20 000 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Varkens / / 20 000 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Melkkoeien / / 8 000 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Mestrunderen / / 8 000 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Kalveren / / 8 000 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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Toevoegings-

middel

Naam van de 
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houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Lammeren 

van schapen

/ / 8 000 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 

19/07/2018

Voormengsels = 19/10/2018

MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Lammeren 

van geiten

/ / 8 000 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 599 Perliet Natuurlijk natrium- en aluminiumsilicaat, door 
verhitting geëxpandeerd, asbestvrij

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01
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middel
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analysemethode
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Micro-organismenX 2.

* CFU(Kve)/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

12 Lactobacillus 

farciminis 

CNCM MA 

67/4R

Bereiding van Lactobacillus farciminis met ten 
minste 1 × 10^9CFU/g toevoegingsmiddel

/ Mestkippen

Mest-

kalkoenen

Legkippen

/ 5 × 10^8 / De opslagtemperatuur, de 
maximale opslagduur en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden in de 
gebruiksaanwijzing van het 
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel.

/

1018/2012 - 1876/2006

22 Enterococcus 

faecium DSM 

7134

Bereiding van Enterococcus faecium
met ten minste:
poeder:
1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel
korrels (microcapsules):
1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel.

/ Mestkippen / 0,2 × 10^9 2 × 10^9 In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, 
de houdbaarheid en de stabiliteit 
bij verwerking tot pellets 
vermelden.

/

521/2005
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categorie
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in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1702 Saccharomyces

 cerevisiae 

NCYC Sc 47

Bereiding van Saccharomyces cerevisiae met ten 

minste:

5 × 10^9 CFU/g toevoegingsmiddel

/ Melkkoeien / 4 × 10^8 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

De hoeveelheid Saccharomyces 
cerevisiae in het dagrantsoen 
mag bij een lichaamsgewicht 
van 100 kg niet groter zijn dan
5,6 × 10^9 CFU. Voor elke 
volgende 100 kg 
lichaamsgewicht wordt dit met 
8,75 × 10^9 CFU verhoogd.

/

Biggen

(gespeend)

/ 5×10^9 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel, de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.

/

Zeugen / 5×10^9 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermelden

/

Mestrunderen / 4 × 10^9 / In de gebruiksaanwĳzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bĳ 
verwerking tot pelletsvermelden.

In de gebruiksaanwĳzing 
vermelden:  De hoeveelheid 
Saccharomyces-cerevisiae in het 
dagrantsoen mag bĳ een 
lichaamsgewicht van 100 kg niet 
groter zĳn dan
2,5 × 10^9 CFU; voor elke 
volgende 100 kg 
lichaamsgewicht wordt dit met 
0,5 × 10^10 CFU verhoogd .

/

1018/2012 - 1811/2005 - 2148/2004 - 1288/2004 - 316/2003
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houder
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categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1702 Saccharomyces

 cerevisiae 

(NCYC Sc 47) 

(Actisaf)

Samenstelling toevoegingsmiddel:

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

Bereiding met minimaal 5 × 10^9 CFU/g 
toevoegingsmiddel

Analysemethoden (1)

Gietplaatmethode onder gebruikmaking van 
chlooramfenicolgistextractagar, gebaseerd op de 

ISO 7954-methode

Polymerasekettingreactie (PCR)

LFA Lesaffre 

Feed Additives
Mestlammeren / 1,4 × 10^9 / De opslagtemperatuur, de 

maximale opslagduur en de 
stabiliteit bij verwerking tot 
pellets vermelden in de 
gebruiksaanwijzing van het  
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel.
(Stabiel voor pellets bij een 
temperatuur van maximaal 83 °
C)

! Verlengingsaanvraag op 

basis van artikel 14 van 

1831/2003

20/10/2016 /

1018/2012 - 1447/2006
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Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte
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periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1705 Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415

Bereiding van Enterococcus faecium met ten 

minste:

microcapsules: 1,0 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

korrels: 3,5 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel

/ Mestvarkens / 0,35 × 10^9 1,0 × 10^9 In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

! Overvangsmaatregelen 

2019/11 : 

Het preparaat en diervoeding die 
dat preparaat bevat die vóór 24 
juli 2019 zijn geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór 24 januari 
2019 van toepassing waren, 
mogen verder in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt totdat de bestaande 
voorraden zijn uitgeput. 

24/07/2019 /

Biggen / 0,35 × 10^9 1 × 10^9 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het
toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. De korrels mogen alleen in 
melkvervangers worden 
gebruikt.

3. Voor gebruik bij biggen tot 
ongeveer 35 kg.

! Overvangsmaatregelen 

2019/11 : 

Het preparaat en diervoeding die 
dat preparaat bevat die vóór 24 
juli 2019 zijn geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór 24 januari 
2019 van toepassing waren, 
mogen verder in de handel 
worden gebracht en worden 
gebruikt totdat de bestaande 
voorraden zijn uitgeput. 

24/07/2019 /
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zeugen / 0,7 × 10^9 1,25 × 10^9 In de gebruiksaanwijzing van het 
toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur, de maximale 
opslagduur en de stabiliteit bij 

verwerking tot pellets 

vermelden.

Zeugen 2 weken vóór het werpen 

en tijdens de lactatieperiode.

! Overvangsmaatregelen 

2019/11 : 

Het preparaat en diervoeding die 
dat preparaat bevat die vóór 24 

juli 2019 zijn geproduceerd en 

geëtiketteerd overeenkomstig de 

voorschriften die vóór 24 januari 
2019 van toepassing waren, 

mogen verder in de handel 

worden gebracht en worden 
gebruikt totdat de bestaande 

voorraden zijn uitgeput. 

24/07/2019 /

2019/11 - 2015/518 - 361/2011 - 252/2006 - 1200/2005 - 943/2005
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periode
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residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1711 Saccharomyces

 cerevisiae 

CNCM I-1077

Bereiding van Saccharomyces cerevisiae met ten 

minste:

poeder en korrels: 2 × 10^10 CFU/g 
toevoegingsmiddel

gecoat: 1 × 10^10 CFU/g toevoegingsmiddel

/ Melkkoeien / 4 × 10^8 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

De hoeveelheid Saccharomyces 
cerevisiae in het dagrantsoen 
mag bij een lichaamsgewicht 
van 100 kg niet groter zijn dan 
8,4 × 10^9 CFU.
Voor elke volgende 100 kg 
lichaamsgewicht wordt dit met 
1,8 × 10^9 CFU verhoogd.

/

Mestrunderen / 5 × 10^8 / In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

De hoeveelheid Saccharomyces 
cerevisiae in het dagrantsoen 
mag bij een lichaamsgewicht 
van 100 kg niet groter zijn dan 
4,6 × 10^9 CFU.
Voor elke volgende 100 kg 
lichaamsgewicht wordt dit met 2 
× 10^9 CFU verhoogd.

/

1018/2012 - 1200/2005
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desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

EnzymenX 3.

* Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

11 Endo-1,4-bèta-

glucanase EC 

3.2.1.4 Endo-

1,3(4)-bèta-

glucanase EC 

3.2.1.6 Endo-

1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Bereiding van endo-1,4-bèta-glucanase, 
endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-
xylanase, geproduceerd door Trichoderma 
longibrachiatum (ATCC 74 252), met een 
minimale activiteit van: 
vloeibaar en korrels:
Endo-1,4-bèta-glucanase: 8 000 U (1)/ml of g
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 18 000 U (2)/ml of g
Endo-1,4-bèta-xylanase: 26 000 U (3)/ml of g

/ Eenden / - Endo-1,4-

bèta-glucanase:

400 U

- Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase:

900 U

- Endo-1,4-

bèta-xylanase:

1 300 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, 
de houdbaarheid en de stabiliteit 
bij verwerking tot pellets 
vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
Endo-1,4-bèta-glucanase: 400-1 
600 U
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
900-3 600 U

Endo-1,4-bèta-xylanase:
1 300-5 200 U

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
arabinoxylanen en bèta-
glucanen), bv. voeders die meer 
dan 45 % gerst en/of triticale 
bevatten

/

1811/2005
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van dierlijke oorsprong

28 3–Fytase EC 

3.1.3.8

Bereiding van 3-fytase, geproduceerd door 

Trichoderma reesei (CBS 528.94) met een

minimale activiteit van:  
vast: 5 000 PPU (2)/g

vloeibaar: 1 000 PPU/g

/ Mestkalkoenen / 250 PPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 
250-1 000 PPU

3. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,22 % aan fytine 
gebonden fosfor

/

Zeugen / 250 PPU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
500-1 000 PPU

3. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,22 % aan fytine 
gebonden fosfor

/

358/2005
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

53 Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-bèta-

glucanase EC 

3.2.1.4 Alfa-

amylase EC 

3.2.1.1 

Bacillolysine 

EC 3.4.24.28 

Endo-1,4-

bètaxylanase

EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, 

geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 

589.94), endo-1,4-bètaglucanase, geproduceerd 
door Trichoderma longibrachiatum (CBS 

592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolysine, 

geproduceerd door Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554) en endo-1,4-bèta-

xylanase, geproduceerd door

Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), met 
een minimale activiteit van: 

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 2 350 U/g (1)

Endo-1,4-bèta-glucanase: 4 000 U/g (2)
Alfa-amylase: 400 U/g (3)

Bacillolysine: 450 U/g (4)

Endo-1,4-bèta-xylanase: 20 000 U/g (5)

/ Legkippen / - Endo-1,3(4)-

bètaglucanase: 

587 U

- Endo-1,4-

bèta-glucanase:

1 000 U

- Alfa-amylase:

100 U

- 

Bacillolysine: 

112 U

- Endo-1,4-

bèta-xylanase:

5 000 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, 
de houdbaarheid en de stabiliteit 
bij verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig
dierenvoeder:
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
587-2 350 U

Endo-1,4-bèta-glucanase:
1 000-4 000 U

Alfa-amylase: 100-400 U
Bacillolysine: 112-450 U
Endo-1,4-bèta-xylanase:
5 000-20 000 U

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 30 % tarwe bevatten.

/
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1600 3-Fytase EC 

3.1.3.8

Bereiding van 3-fytase, geproduceerd door 

Aspergillus niger (CBS 114.94), met een 

minimale activiteit van:
vast: 5 000 FTU (1)/g

vloeibaar: 5 000 FTU/ml

/ Biggen 2 maanden 500 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 
bij verwerking tot pellets 
vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 500 FTU

3. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Mestvarkens / 280 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 
bij verwerking tot pellets 
vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 400-500 
FTU

3. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Zeugen / 500 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 

bij verwerking tot pellets 

vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder: 500 FTU

3. Voor gebruik in mengvoeders 

met meer dan 0,36 % aan fytine 

gebonden fosfor

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018

Voormengsels = 19/10/2018

MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Mestkippen / 375 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 
bij verwerking tot pellets 
vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 500-700 
FTU

3. Voor gebruik in mengvoeders 
met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Legkippen / 250 FTU / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 

voormengsel de 

opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 

bij verwerking tot pellets 

vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 

volledig diervoeder: 300-400 

FTU

3. Voor gebruik in mengvoeders 

met meer dan 0,23 % aan fytine 
gebonden fosfor

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 

19/07/2018

Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1603 Endo-1,3(4)-

bêta-glucanase 

EC 3.2.1.6

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, 

geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 

589.94), met een minimale activiteit van: 
gecoat:

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 50 FBG (1)/g 

vloeibaar:

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 120 FBG/ml

/ Mestkippen / Endo-1,3(4)-

bètaglucanase: 

10 FBG

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
10-25 FBG

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen), bv. Voeders die 
meer dan 60 % plantaardige 
ingrediënten
(maïs, lupine, tarwe, gerst, soja, 
raapzaad of erwten) bevatten

/

Biggen 

(gespeend)

/ Endo-1,3(4)-

bètaglucanase: 

10 FBG

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
10-25 FBG

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
bèta-glucanen), bv. Voeders die 
meer dan 60 % plantaardige 
ingrediënten
(maïs, lupine, tarwe, gerst, soja, 
raapzaad of erwten) bevatten

4. Voor toediening aan 
gespeende biggen tot ongeveer 
35 kg

/

1811/2005 - 1259/2004
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1612 Endo-1,3(4)-

bètaglucanase 

EC 3.2.1.6, 

Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8, Alfa-

amylase EC 

3.2.1.1

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en 

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door 

Aspergillus niger (phoenicis) (NRRL 25541), en 
van alfa-amylase, geproduceerd door Aspergillus 

oryzae (ATCC 66222), met een minimale 

activiteit van:

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 275 U (8)/g
endo-1,4-bèta-xylanase: 400 U (9)/g

alfa-amylase: 3 100 U (10)/g

/ Biggen 

(gespeend)

/ Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase:

138 U

Endo-1,4-

bèta-xylanase:

200 U

Alfa-amylase:

1 550 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit
bij verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 138 
U
endo-1,4-bèta-xylanase: 200 U
alfa-amylase: 1 550 U

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan zetmeel- en niet-
zetmeelpolysachariden, bv. 
gemengd voeder met gerst, maïs, 
tarwe.

4. Voor gebruik bij gespeende 
biggen tot ongeveer 35 kg.

!  Overgangsmaatregelen 

2018/1566 :

Het preparaat en diervoeding die 
dat preparaat bevat die vóór 8 
mei 2019 zijn geproduceerd en 
geëtiketteerd overeenkomstig de 
voorschriften die vóór 8 
november 2018 van toepassing 
waren, mogen verder in de 
handel worden gebracht en 
worden gebruikt totdat de 
bestaande voorraden zijn 
uitgeput. 

08/05/2019 /

2018/1566 - 1453/2004
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1613 Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, 

geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum 
(CNCM MA 6-10 W), met een minimale activiteit 
van:

poeder: 70 000 IFP (1)/g

vloeibaar: 7 000 IFP/ml

/ Legkippen / 840 IFP / 1. In de gebruiksaanwijzing van 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de maximale 
opslagduur en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 840 IFP.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
arabinoxylanen), bv. Voeders die 
meer dan 40 % tarwe bevatten.

/

Mestkalkoenen / 1 400 IFP / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder: 1 400 IFP.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 38 % tarwe bevatten.

/

Mestkippen / 1 050 IFP / 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit
bij verwerking tot pellets 
vermelden

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
1 400 IFP.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpolysachariden (vooral 
arabinoxylanen),
bv. voeders die meer dan
40% tarwe bevatten.

/
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

1810/2005 - 943/2005

E 1623 Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8 

Subtilisine EC 

3.4.21.62

Bereiding van endo-1,3(4)-
bètaglucanase,geproduceerd door Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-bèta-
xylanase, geproduceerd door Trichoderma 
longibrachiatum (ATCC 2105) en subtilisine, 
geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC 2107) 
met een minimale activiteit van:
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 200 U (1)/g
Endo-1,4-bèta-xylanase: 5 000 U (2)/g
Subtilisine: 1 600 U (3)/g.

/ Mestkippen / - Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase:

25 U

- Endo-1,4-

bètaxylanase:

625 U

- Subtilisine:

200 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur,
de houdbaarheid en de stabiliteit 
bij verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase:
25-100 U
Endo-1,4-bèta-xylanase:
625-2 500 U
Subtilisine: 200-800 U.

3. Voor gebruik in mengvoeders, 
bv. voeders die meer dan 30% 
tarwe en 10 % gerst bevatten.

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 1812/2005
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 1627 Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-bèta-

xylanase EC 

3.2.1.8

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, 

geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum 
(ATCC 2106) en endo-1,4-bèta-xylanase, 
geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum 
(ATCC 2105), met een minimale activiteit van:

Poeder:

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 800 U (1)/g
Endo-1,4-bèta-xylanase: 800 U (2)/g

Vloeibaar:

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 800 U/ml
Endo-1,4-bèta-xylanase: 800 U/ml.

/ Mestvarkens / - Endo-1,3(4)-

bèta-glucanase:

400 U

- Endo-1,4-

bètaxylanase:

400 U

/ 1. In de gebruiksaanwijzing voor 
het toevoegingsmiddel en het 
voormengsel de 
opslagtemperatuur, de 
houdbaarheid en de stabiliteit bij 
verwerking tot pellets 
vermelden.

2. Aanbevolen dosis per kg 
volledig diervoeder:
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 400 
U
Endo-1,4-bèta-xylanase:
400 U.

3. Voor gebruik in mengvoeders 
die rijk zijn aan niet-
zetmeelpoly-sachariden (vooral 
bèta-glucanen en 
arabinoxylanen), bv. voeders die 
meer dan 65 % gerst bevatten.

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

1812/2005
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelenX 4.

E 322 Lecithinen // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Functionele groep = 
emulgatoren 
  

! Overgangsmaatregelen 

2017/1007 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 06/01/2018
Etikettering MV & VM VPD = 
06/07/2018
Etikettering MV & VM NVPD = 
06/07/2019

06/07/2019 /

Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Functionele groepen = 

stabilisatoren, 
verdikkingsmiddelen en 

geleermiddelen

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 

19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018

MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2017/1007 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 324 Ethoxyquine C14H19ON/ Alle 

diersoorten of -

categorieën, 

met 

uitzondering 

van

honden

/ / 150: 

afzonderlijk

of samen met

E 320 en/of E

321

1. Alle diervoeders

2. Intrekking van de 
vergunning : zie 
'overgangsmaatreegelen' en 
'specifieke 
overgangsmaatregelen' 
Verordening (EU) 2017/962

31/12/2020 /

Honden / / 100 1. Ethoxyquine mag met BHA 
en/of BHT worden gemengd op 
voorwaarde dat 
1 kg volledig diervoeder niet 
meer dan
150 mg van het mengsel bevat

2. Intrekking van de 
vergunning : zie 
'overgangsmaatreegelen' en 
'specifieke 
overgangsmaatregelen' 
Verordening (EU) 2017/962

31/12/2020 /

2017/962 - 70/524/CEE

E 400 Alginezuur // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 

19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018

MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

12/04/2019 Pagina 1221 van 1245



Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 401 Natriumalgina

at

// Alle andere 

diersoorten of -

categorieën, 

met 

uitzondering 

van vissen

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Gezelschapsdie

ren en andere 

niet- 

voedselproduce

rende dieren 

(niet- 

voedselproduce

rende 

pelsdieren)

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2018/1533 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/05/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
04/11/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/11/2020

04/11/2020 /

Vissen / / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2018/1533 :

Etikettering Toevoegingsmiddel 
en Voormengsels = 04/05/2019
Etikettering MV & VM VPD = 
04/11/2019
Etikettering MV & VM NVPD = 
04/11/2020

04/11/2020 /

2018/1533 - 2017/1145 - 2004/C50/01

E 402 Kaliumalginaat // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 403 Ammoniumalg

inaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën,

met 

uitzondering 

van

aquarium-

vissen

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 404 Calciumalgina

at

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 405 Propyleenglyco

lalginaat 

(alginaat van 

1,2-

propaandiol)

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 406 Agar-agar // Alle andere 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Gezelschapsdie

ren en andere 

niet- 

voedselproduce

rende dieren 

(niet- 

voedselproduce

rende 

pelsdieren)

/ / / Alle diervoeders /

2017/1145 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 407 Carrageen // Alle andere 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Gezelschapsdie

ren en andere 

niet- 

voedselproduce

rende dieren 

(niet- 

voedselproduce

rende 

pelsdieren)

/ / / Alle diervoeders /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 410 Johannesbrood

pitmeel

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 411 Tamarindepitm

eel

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 412 Guarmeel, 

guargom

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 413 Tragantgom, 

tragacantgom

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 414 Arabische gom // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 415 Xanthangom // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2004/C50/01

E 418 Gellangom Polytetrasacharide met glucose, glucuronzuur en 
rhamnose (2:1:1), geproduceerd door 
Pseudomonas elodea (ATCC 31466)

/ Honden / / / Diervoeders met een 
vochtgehalte van meer dan 20 %

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / / Diervoeders met een 
vochtgehalte van meer dan 20 %

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 

19/07/2018

Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 420 Sorbitol // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 421 Mannitol // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 432 Polyoxyethylee

n (20)-

sorbitaanmonol

auraat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 5 000 

(afzonderlijk

of samen met 

de andere 

polysorbaten

Alleen in kunstmelk

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 433 Polyoxyethylee

n (20)-

sorbitaanmono

oleaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 5 000 

(afzonderlijk

of samen met 

de andere 

polysorbaten

Alleen in kunstmelk /

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 434 Polyoxyethylee

n (20)-

sorbitaanmono

palmitaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 5 000 

(afzonderlijk

of samen met 

de andere 

polysorbaten)

Alleen in kunstmelk

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 435 Polyoxyethylee

n (20)-

sorbitaanmono

stearaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 5 000 

(afzonderlijk

of samen met 

de andere 

polysorbaten)

Alleen in kunstmelk

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 436 Polyoxyethylee

n (20)-

sorbitaantristea

raat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 5 000 

(afzonderlijk

of samen met 

de andere 

polysorbaten)

Alleen in kunstmelk

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 460 Microkristallij

ne cellulose

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 460(ii) Cellulosepoede

r

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 461 Methylcellulos

e

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 462 Ethylcellulose // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2004/C50/01

E 463 Hydroxypropyl

cellulose

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 464 Hydroxypropyl

methylcellulos

e

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 465 Ethylmethylcel

lulose

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 466 Carboxymethyl

cellulose 

(natriumzout 

van 

carboxymethyl

ether van 

cellulose)

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 473 Suikeresters 

(esters van 

sacharose en 

van in 

spijsvetten 

voorkomende 

vetzuren)

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 474 Suikerglycerid

en (mengsels 

van esters van 

sacharose en 

monoen 

diglyceriden 

van in 

spijsvetten 

voorkomende 

vetzuren)

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 475 Polyglycerolest

ers van 

ongepolymeris

eerde in 

spijsvetten 

voorkomende 

vetzuren

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 477 Mono-esters 

van 

propyleenglyco

l (1,2-

propaandiol) 

en van in 

spijsvetten 

voorkomende 

vetzuren, al 

dan niet 

gemengd met 

di-esters

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 480 Stearoyl-2-

lactylzuur

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 481 Natriumstearoy

l-2-lactylaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 482 Calciumstearo

yl-2-lactylaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 483 Stearyltartraat // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 484 Polyethyleengl

ycol-

glycerylricinol

eaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01

E 486 Dextranen // Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 487 Polyethyleengl

ycolester van 

vetzuren van 

sojaolie

// Kalveren / / 6 000 Alleen in kunstmelk /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

2004/C50/01

E 488 Glycerol-

polyglycerolest

er van 

vetzuren van 

talg

// Kalveren / / 5 000 Alleen in kunstmelk

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 489 Ether van 

polyglycerol 

en van door 

reductie van 

oliezuur en 

palmitinezuur 

verkregen 

alcoholen

// Kalveren / / 5 000 Alleen in kunstmelk

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 491 Sorbitaanmono

stearaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 492 Sorbitaantriste

araat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 493 Sorbitaanmono

lauraat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders /

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 494 Sorbitaanmono

oleaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 495 Sorbitaanmono

palmitaat

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 496 Polyethyleengl

ycol 6000

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 300 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 497 Polymeren van 

polyoxypropyle

en-

polyoxyethylee

n (MG 6 800-

9 000)

// Alle 

diersoorten of -

categorieën

/ / 50 Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 498 Partiële 

polyglycerolest

ers van 

gepolycondens

eerde 

ricinusvetzuren

// Honden / / / Alle diervoeders

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 499 Cassiagom // Honden / / 17 600 Diervoeders met een 
vochtgehalte van meer dan
20 %

/

Katten / / 17 600 Diervoeders met een 
vochtgehalte van meer dan
20 %

/

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kleurstoffen met inbegr ip van pigmenten - Carotenoïden en xanthofylenX 5.

E 160c Capsanthine C40H56O3/ Pluimvee 

behalve 

kalkoenen

/ / 80 

(afzonderlijk

of met de

andere 

carotenoïden

en

xanthofylen)

/ /

Kalkoenen / / 80 

(afzonderlijk

of met de

andere 

carotenoïden

en

xanthofylen)

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 160e Bèta-apo-8'-

carotenal

C30H40O/ Pluimvee / / 80 

(afzonderlijk

of met de

andere 

carotenoïden

en

xanthofylen)

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 160f Ethylester van 

bèta-apo-8¡-

caroteenzuur

C32H44O2/ Pluimvee / / 80 

(afzonderlijk

of met de

andere 

carotenoïden

en

xanthofylen)

/ /

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 161b Luteïne C40H56O2/ Pluimvee / / 80 

(afzonderlijk

of met de

andere 

carotenoïden

en

xanthofylen)

/ /

Honden en 

Katten

/ / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 161c Cryptoxanthine C40H56O/ Pluimvee / / 80 

(afzonderlijk

of met de

andere 

carotenoïden

en

xanthofylen)

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 161g Canthaxanthin

e

C40H52O2/ Ander 

pluimvee

dan legkippen

/ / 25 Het mengsel van 
canthaxanthine
met andere carotenoïden
en xanthofylen is toegelaten 
op voorwaarde dat de totale 
hoeveelheid van het mengsel
80 mg/kg in het volledige 
diervoeder niet overschrijdt

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019 

19/07/2019 15 mg 
canthaxanthine/kg lever
(nat weefsel) en 2,5 mg 
canthaxanthine/
kg huid/vet (nat 
weefsel)

Legkippen / / 8 Het mengsel van 
canthaxanthine
met andere carotenoïden
en xanthofylen is toegelaten 
op voorwaarde dat de totale 
hoeveelheid van het mengsel
80 mg/kg in het volledige 
diervoeder niet overschrijdt

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 30 mg 
canthaxanthine/kg 
eigeel
(nat weefsel)

Zalm, forel / / 25 1. Toediening pas toegestaan 

vanaf de leeftijd van zes 
maanden

2. Canthaxanthine mag met

astaxanthine worden 
gemengd op voorwaarde dat 

1 kg volledig diervoeder niet 

meer dan 100 mg van het 
mengsel bevat

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 

19/07/2018

Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 Zalm :10 mg 

canthaxanthine/kg vlees
(nat weefsel)

Forel : 5 mg 

canthaxanthine/kg vlees 

(nat
weefsel)
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Honden, 

katten en 

siervissen

/ / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 

19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018

MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 161h Zeaxanthine C40H56O2/ Pluimvee / / 80 

(afzonderlijk

of met de

andere 

carotenoïden

en

xanthofylen)

/ /

2004/C50/01

E 161i Citranaxanthin

e

C33H44O/ Legkippen / / 80 

(afzonderlijk

of met de

andere 

carotenoïden

en

xanthofylen)

/ /

2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 161j Astaxanthine C40H52O4/ Zalm, forel / / 100 1. Toediening pas toegestaan 
vanaf de leeftijd van zes 
maanden

2. Astaxanthine mag met 
anthaxanthine worden gemengd 
op voorwaarde dat 1 kg volledig 
diervoeder niet meer dan 100 mg 
van het mengsel bevat

3. gebruiksvormen die tot de 
functionele groepen 2(a) (i) en 
2(a) (iii) behoren

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Siervissen / / / Gebruiksvormen die tot de 
functionele groep 2(a) (i) 
behoren 

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2018/353 - 2017/1145 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 161z Phaffia 

rhodozyma 

(ATCC 

74219) rijk 

aan 

astaxanthine

Geconcentreerde biomassa van de gedode gist 

Phaffia rhodozyma (ATCC 74219), met minstens 

4,0 g astaxanthine per kg toevoegingsmiddel en 
een maximumgehalte aan ethoxyquine van 2 000 

mg per kg

/ Zalm / / 100 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Dit maximumgehalte is 
uitgedrukt in astaxanthine

2. Het toevoegingsmiddel mag 
alleen worden toegediend aan 
dieren die minstens zes maanden 
oud zijn

3. Het toevoegingsmiddel mag 
met canthaxanthine worden 
vermengd op voorwaarde dat de 
totale hoeveelheid astaxanthine 
en canthaxanthine niet groter is 
dan 100 mg per kg volledig 
diervoeder

4. Het ethoxyquinegehalte moet 
worden aangegeven

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Forel / / 100 mg 

toevoegingsmi

ddel

1. Dit maximumgehalte is 
uitgedrukt in astaxanthine

2. Het toevoegingsmiddel mag 
alleen worden toegediend aan 
dieren die minstens zes maanden 
oud zijn

3. Het toevoegingsmiddel mag 
met canthaxanthine worden 
vermengd op voorwaarde dat de 
totale hoeveelheid astaxanthine 
en canthaxanthine niet groter is 
dan 100 mg per kg volledig 
diervoeder

4. Het ethoxyquinegehalte moet 
worden aangegeven

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 1288/2004
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Kleurstoffen met inbegr ip van pigmenten - Andere kleurstoffenX 6.

/ Kleurstoffen 

die voor de 

kleuring van 

levensmiddelen

 zijn 

toegestaan op 

grond van de 

communautair

e 

voorschriften 

(Deel A)

Intrekking van het bestaande, behalve de volgende 
toevoegingsmiddelen : 
-------------------------------------------------------
E 150b, E 150c en E 150d  Karamelkleurstoffen
E 141  Kopercomplexen van chlorofyllinen
E 172  Zwart ijzeroxide, rood ijzeroxide, geel 
ijzeroxide
E 171  Titaandioxide (anataas- en rutielvorm)
E 153  Plantaardige koolstof
=> zie Deel B
-------------------------------------------------------
E 102  Tartrazine 
E 160b  Bixine
E 110  Zonnegeel FCF
E 120  Karmijn (Carmine Lake WSP 50%) 
E 124  Ponceau 4R  
E 127  Erytrosine
E 129  Allurarood
E 132  Indigotine
E 133  Briljantblauw
=> zie Deel C

/ Alle 

diersoorten of -

categorieën, 

met 

uitzondering 

van

honden en 

katten

/ / / Slechts in diervoeders toegestaan 
in verwerkte producten van:
i) afval van levensmiddelen, of
ii) andere grondstoffen, met 
uitzondering van granen of 
maniokmeel, die met deze 
stoffen zijn gedenatureerd of die 
met het oog op de tijdens de 
verwerking noodzakelijke 
identificatie bij de technische 
bereiding zijn gekleurd 

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Honden / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2018/353 - 2017/1145 - 2004/C 50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

/ Kleurstoffen 

die voor de 

kleuring van 

levensmiddelen

 zijn 

toegestaan op 

grond van de 

communautair

e 

voorschriften 

(Deel B)

Getroffen toevoegingsmiddelen :

E 150b, E 150c en E 150d  Karamelkleurstoffen
E 141  Kopercomplexen van chlorofyllinen

E 172  Zwart ijzeroxide, rood ijzeroxide, geel 

ijzeroxide

E 171  Titaandioxide (anataas- en rutielvorm)
E 153  Plantaardige koolstof 

/ Alle

diersoorten

of -

categorieën,

met

uitzondering

van

honden en

katten

/ / / Slechts in diervoeders toegestaan 
in verwerkte producten van:
i) afval van levensmiddelen, of
ii) andere grondstoffen, met 
uitzondering van granen of 
maniokmeel, die met deze 
stoffen zijn gedenatureerd of die 
met het oog op de tijdens de 
verwerking noodzakelijke 
identificatie bij de technische 
bereiding zijn gekleurd

/

Honden / / / / /

Katten / / / / /

2018/353 - 2017/1145 - 2004/C 50/01

/ Kleurstoffen 

die voor de 

kleuring van 

levensmiddelen

 zijn 

toegestaan op 

grond van de 

communautair

e 

voorschriften 

(Deel C)

Getroffen toevoegingsmiddelen :

E 102  Tartrazine 
E 160b  Bixine
E 110  Zonnegeel FCF
E 120  Karmijn (Carmine Lake WSP 50%) 
E 124  Ponceau 4R  
E 127  Erytrosine
E 129  Allurarood
E 132  Indigotine
E 133  Briljantblauw 

/ Alle

diersoorten

of -

categorieën,

met

uitzondering

van

honden en

katten

/ / / Slechts in diervoeders toegestaan 
in verwerkte producten van:
i) afval van levensmiddelen, of
ii) andere grondstoffen, met 
uitzondering van granen of 
maniokmeel, die met deze 
stoffen zijn gedenatureerd of die 
met het oog op de tijdens de 
verwerking noodzakelijke 
identificatie bij de technische 
bereiding zijn gekleurd

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Honden / / / / /

Katten / / / / /

Reptielen / / / Alleen relevant voor 
toevoegingsmiddel 
E 127 - Erytrosine

/

2018/353 - 2017/1145 - 2004/C 50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

// Canthaxanthin

e, voor de 

kleuring van 

levensmiddelen

 toegestaan op 

grond van de 

communautair

e voorschriften

// Alle 

diersoorten of -

categorieën, 

met 

uitzondering 

van

pluimvee, 

zalm, forel, 

honden

en katten

/ / / Slechts in diervoeders toegestaan
in verwerkte producten
van:
i) afval van levensmiddelen,
of
ii) andere grondstoffen, met
uitzondering van granen of
maniokmeel, die met deze
stoffen zijn gedenatureerd
of die met het oog op de
tijdens de verwerking
noodzakelijke identificatie
bij de technische bereiding
zijn gekleurd

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Honden / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

Ander 

pluimvee dan 

legkippen, 

zalm, forel

/ / 25 Slechts in diervoeders toegestaan
in verwerkte producten

van:

i) afval van levensmiddelen,
of

ii) andere grondstoffen, met

uitzondering van granen of

maniokmeel, die met deze
stoffen zijn gedenatureerd

of die met het oog op de

tijdens de verwerking
noodzakelijke identificatie

bij de technische bereiding

zijn gekleurd

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018

Voormengsels = 19/10/2018

MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 Pluimvee met 
uitzondering van

legkippen : 15 mg 

canthaxanthine/kg lever
(nat weefsel) en 2,5 mg 

canthaxanthine/

kg huid/vet (nat 

weefsel)
Zalm : 10 mg 

canthaxanthine/kg vlees

(nat weefsel)
Forel : 5 mg 

canthaxanthine/kg vlees 

(nat
weefsel)

Legkippen / / 8 Slechts in diervoeders toegestaan
in verwerkte producten
van:
i) afval van levensmiddelen,
of
ii) andere grondstoffen, met
uitzondering van granen of
maniokmeel, die met deze
stoffen zijn gedenatureerd
of die met het oog op de
tijdens de verwerking
noodzakelijke identificatie
bij de technische bereiding
zijn gekleurd

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 30 mg 
canthaxanthine/kg 
eigeel
(nat weefsel)

2017/1145 - 2004/C 50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 102 Tartrazine C16H9N4O9S2Na3/ Kleine 

knaagdieren

/ / 150 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ /

Zaadetende 

siervogels

/ / 150 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ /

Siervissen / / / / /

358/2005

E 110 Oranjegeel S C16H10N2O7S2Na2/ Zaadetende 

siervogels

/ / 150 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ /

Kleine 

knaagdieren

/ / 150 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ /

Siervissen / / / / /

358/2005

E 124 Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3/ Siervissen / / / / /

2004/C50/01

E 127 Erytrosine C20H6I4O5Na2.H2O/ Siervissen / / / / /

2004/C50/01

E 132 Indigotine C16H8N2O8S2Na2/ Siervissen / / / / /

2004/C50/01

E 141 Chlorofyl-

kopercomplex

// Zaadetende 

siervogels

/ / 150 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ /

Kleine 

knaagdieren

/ / 150 mg 

toevoegingsmi

ddel

/ /

Siervissen / / / / /

358/2005
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 142 Briljantzuurgro

en BS 

(Lissamine 

Green)

Natriumzout van 4,4'-bis(dimethylamino)-

difenylmethyleen-2-naftol-3,6-disulfonzuur
/ Alle 

diersoorten 

of -

categorieën,

met 

uitzondering 

van honden, 

katten en 

siervissen

/ / / Slechts in diervoeders toegestaan
in verwerkte producten
van:
i) afval van levensmiddelen
ii) gedenatureerde granen of
maniokmeel, of
iii) andere grondstoffen die
met deze stoffen zijn 
gedenatureerd
of die met het
oog op de tijdens de verwerking
nodige identificatie
bij de technische bereiding
zijn gekleurd

! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Honden / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Katten / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

Siervissen / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 153 Koolstof C/ Siervissen / / / / /

2004/C50/01

E 160a Bèta-caroteen C40H56/ Kanarievogels / / / / /

880/2004 - 2004/C50/01
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Identificatie- 

nummer van het 

toevoegings-

middel

Toevoegings-

middel

Naam van de 

vergunning-

houder

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, 

analysemethode

Diersoort of -

categorie

Maximumleeftijd Minimumgehalte Maximumgehalte

in mg werkzame stof/kg volledig 

diervoeder met een vochtgehalte van 12 

%, tenzij anders bepaald* 

Overige bepalingen Einde van de 

vergunnings-

periode

Maximumgehalten aan 

residuen (MRL’s)  in de 

desbetreffende levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong

E 160b Bixine C25H30O4/ Siervissen / / / ! Overgangsmaatregelen 

2017/1145 :

Toevoegingsmiddel = 
19/07/2018
Voormengsels = 19/10/2018
MV & VM = 19/07/2019

19/07/2019 /

2017/1145 - 2004/C50/01

E 172 Ijzeroxide Fe2O3/ Siervissen / / / / /

2004/C50/01
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