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Wetgeving

Diervoederbedrijven produceren door-
gaans verschillende voeders met dezelfde 
productie-installatie. Het is vaak onver-
mijdelijk dat er sporen van een voer op 
de productielijn achterblijven, die ver-
volgens terechtkomen in daarna gepro-
duceerd diervoeder. Gesproken wordt 
over versleping of kruisverontreiniging. 
Versleping kan ook optreden bij opslag 
en vervoer. 
Door versleping van stoffen als cocci-
diostatica en histomonostatica, die als 
additieven in veevoeder worden gebruikt, 
komen residuen van deze stoffen terecht 
in diervoer waarvoor het gebruik van die 
stoffen niet is toegestaan. Via het dier, 
dat het veevoeder eet, komen de stof-
fen dan in levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong. 

Maxima bepaald
De Europese Autoriteit voor voedselvei-
ligheid (EFSA) heeft advies uitgebracht 

over de risico’s voor de dier- en volksge-
zondheid als gevolg van het verslepen 
van de toevoegingsmiddelen coccidi-
ostatica en histomonostatica naar dier-
voeders waarvoor de additieven niet zijn 
bestemd. De EFSA is daarbij uitgegaan 
van een hypothetische versleping van 2, 
5 en 10% uit diervoeders met de hoogste 
toegestane dosis coccidiostaticum of 
histomonostaticum. Op basis daarvan 
zijn in Verordening (EG) Nr. 124/2009 
maximumgehalten vastgelegd voor elf 
stoffen in levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong (zie tabel). 

Mengverbod
Er is ook een mengverbod vastgelegd. 
Levensmiddelen die voldoen aan de eisen 
van de verordening mogen niet worden 
gemengd met levensmiddelen waarin het 
maximale gehalte is overschreden. Wel 
mag bij het toepassen van de maximale 
normen rekening worden gehouden met 
veranderingen in de concentratie van de 
verontreinigingen als gevolg van drogen, 
verdunnen of verwerken en met het rela-
tieve aandeel van de ingrediënten in het 
product.

Vanaf 1 juli 2009
De normen in Verordening (EG) NR. 
124/2009 zijn van toepassing vanaf 1 juli 
2009. De strafbaarstelling is geregeld via 
het Warenwetbesluit Bereiding en behan-
deling van levensmiddelen. Overtreding 
leidt tot een boete van ¤450 voor kleine 
bedrijven (50 of minder werknemers) en 
¤900 voor grote bedrijven. 

Medio 2009 is Verordening (EG) Nr. 124/2009 in werking getreden. Deze verordening legt voor 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong vast dat ze niet in de handel mogen worden gebracht 

als ze verontreinigingen bevatten die een zeker maximum overschrijden. Die verontreinigingen 

kunnen via versleping in het diervoeder terecht zijn gekomen.

Contaminanten door  
versleping

Tabel: Maximumgehalten aan verschillende  
coccidiostatica en histomonostatica in  
levensmiddelen van dierlijke oorsprong*

Stof Levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong, van 
andere dieren dan

Maximum-
gehalte 
in μg/kg 
(ppb) vers 
gewicht

Salinomycine-

natrium

mestkippen en mestkonijnen:

– eieren 3

– lever 5

– andere levensmiddelen 2

Monensin- 

natrium

mestkippen, kalkoenen en 

runderen (met inbegrip van 

melkkoeien):

– lever 8

– andere levensmiddelen 2

Nicarbazine mestkippen:

– eieren 100

– melk 5

– lever en nieren 100

– andere levensmiddelen 25

Robenidine mestkippen, kalkoenen, mest-

konijnen en fokkonijnen:

– eieren 25

– lever, nieren, huid en vet 50

– andere levensmiddelen 5

Diclazuril mestkippen, mestkalkoenen, 

mestkonijnen, fokkonijnen, 

herkauwers en varkens:

– eieren 2

– lever en nieren 40

– andere levensmiddelen 5

Lasalocide- 

natrium

pluimvee:

– melk 1

– lever en nieren 50

– andere levensmiddelen 5

Semduramicine mestkippen 2

Maduramicine mestkippen en kalkoenen 2

*In de tabel zijn niet alle stoffen opgenomen. Raadpleeg de 

verordening voor een volledige overzicht.  
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Via versleping kunnen verontreinigingen in het veevoe-
der terechtkomen en zo in het vlees.
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