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  PESTICIDEWIJZER OMTRENT OMGANG RESIDUEN VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN 
VOEDERMIDDELEN 

DOEL 
Dit document “Pesticidewijzer” beschrijft hoe analyseresultaten m.b.t. residuen van gewasbeschermingsmiddel(en)  in 
voedermiddelen, bestemd voor de Nederlandse markt, worden beoordeeld. 
 

INLEIDING 
Dit document is gebaseerd op de “Pesticidewijzer” zoals deze is ontwikkeld door het MRL-overleg door de volgende 
partijen1: 
 
 

Partijen Scope Website 

 

Mengvoeders, 
premixen/additieven, 
kalvermelkpoeder en vochtrijke 
producten 

www.nevedi.nl  
 

 
 

Handel in granen, zaden en 
peulvruchten 

www.graan.com 

 

Vochtrijke diervoeders www.opnv.nl  
 

 

Verwerking oliehoudende zaden, 
raffinage plantaardige oliën en 
vetten 

www.vernof.nl  
 

 

Productie, verwerking en handel 
oliën en vetten 

www.mvo.nl  
 

 

Diervoederspecialiteiten, 
diergezondheidsproducten 

www.vddn.nl 
 

 

Productie en handel in diervoeders 
voor rechtstreekse levering aan 
veehouders 

www.securefeed.eu 
 

 
De Pesticidewijzer is afgestemd met de NVWA, het ministerie van LNV en het ministerie van VWS.

                                                      
1 Het auteursrecht van de Pesticidewijzer berust bij SecureFeed, evenals het beheer van de Pesticidewijzer. 

http://www.nevedi.nl/
http://www.graan.com/
http://www.opnv.nl/
http://www.vernof.nl/
http://www.mvo.nl/
http://www.vddn.nl/
http://www.vddn.nl/
http://www.securefeed.eu/
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HISTORIE VAN HET DOCUMENT 
 

Versie Datum afronding 
versie 

Algemeen Wijzigingen Datum 
publicatie 

2.0 26-08-2019 Definitieve versie 
voor publicatie op 
website 

Aanpassingen  naar aanleiding 
van partijen in het MRL overleg. 

26-9-2018 
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WERKWIJZE 
Voor een juist gebruik van de Pesticidewijzer is het belangrijk de volgende algemene regels te volgen: 
 

1. Start elke beoordeling aan het begin van de Pesticidewijzer, sla geen stappen over. De beoordeling is een 
“afpelmodel” waarin steeds keuzemogelijkheden afvallen. Het op een willekeurige punt in de Pesticidewijzer 
starten van de beoordeling kan tot een foute beoordeling leiden; 
 

2. Bij een overschrijding van een wettelijke grens, dient melding te worden gedaan bij de NVWA en overige 
betrokken instanties; 
 

3. Informatiebronnen die kunnen helpen bij de pesticidebeoordeling staan in de bijlage 2. 
Controleer steeds of de betreffende link nog steeds de meest recente versie van een bron geeft.  
Informeer de beheerder van de Pesticidewijzer (monitoring@securefeed.eu) als links niet meer functioneren 
of informatie verouderd is.  
Inhoudelijke opmerkingen op de Pesticidewijzer kunnen worden ingebracht bij uw brancheorganisatie 
(vermeld op het voorblad), zodat deze besproken kunnen worden in periodiek overleg van partijen betrokken 
bij de ontwikkeling van de Pesticidewijzer. 
 

4. In gevallen waarin de Pesticidewijzer niet voorziet, beoordeelt het bedrijf dat het monster heeft laten 
analyseren de analyseresultaten van pesticide(n) en de geschiktheid als diervoeder van de betrokken partij 
voedermiddel; 
 

5. Bij de beoordeling van analyseresultaten is het niet toegestaan rekening te houden met de meetonzekerheid 
van het analyseresultaat. De NVWA stelt:  
“Iedereen die zich met diervoeders bezighoudt moet meteen de NVWA op de hoogte stellen als hij / zij 
constateert of vermoedt dat de diervoeders wettelijke normen overschrijden (zonder rekening te houden met 
de meetonzekerheid), de gezondheid van mens of dier in gevaar brengen of schadelijk zijn voor het milieu”; 

 
6. De samenwerkende partijen in het MRL-overleg hebben de Pesticidewijzer met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid opgesteld. Dit ontslaat de gebruiker echter niet van de eigen verantwoordelijkheid de 
wetgeving correct toe te passen. De Pesticidewijzer beoogt slechts een handreiking te geven voor hoe om te 
gaan met een pesticideanalyseresultaat op grond van de huidige regelgeving. Het gebruik van de 
Pesticidewijzer is daarom geheel voor eigen rekening en risico. De samenwerkende partijen kunnen op geen 
enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de Pesticidewijzer. 
 

7. De Pesticidewijzer is afgestemd met de bevoegde autoriteiten, maar is geen officiële wetgeving. Aan de 
uitkomsten verkregen bij het gebruik van de Pesticidewijzer kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.  

  

mailto:monitoring@securefeed.eu
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Schema I - pesticide vermeld in Ri. 2002/32 EG Toelichting 

 

I. Pesticide opgenomen in Richtlijn 2002/32/EG, 
Ongewenste stoffen in diervoeding, bijlage I, afdeling 
IV 
 
1. Controleer, zodra een pesticideanalyseresultaat boven 
detectielimiet wordt gerapporteerd, of het betrokken 
pesticide is opgenomen in Richtlijn 2002/32/EG, bijlage I , 
afdeling IV.  
→ Is dit niet het geval, dan is Richtlijn 2002/32 niet van 
toepassing op dit pesticide. Vervolg de Pesticidewijzer bij 
punt A.  
→ Is dit wel het geval, ga dan naar stap 2. 
 
2. Bereken het aangetroffen pesticidegehalte op basis van 
88% droge stof. 
Het maximumgehalte van een pesticide in richtlijn 2002/32 
wordt uitgedrukt in mg pesticide per kg diervoeder met 
een vochtgehalte van 12%. Dit is gelijkwaardig aan mg 
pesticide per kg diervoeder met 88% droge stof.  
De berekening van het pesticidegehalte op basis van 88% 
droge stof staat uitgelegd in bijlage 1. 
Ga naar stap 3. 
 
3. Controleer of het pesticidegehalte (88% ds) kleiner of 
gelijk is aan het genoemde maximumgehalte in de 
relevante productgroep  
 
→ Is dit wel het geval, dan voldoet het geanalyseerde 
monster aan de norm en kan de bijbehorende partij 
diervoeder worden verwerkt. 
De beoordeling kan worden afgesloten. 
→ Is dit niet het geval, dan voldoet de partij niet aan de 
norm en vervolg de Pesticidewijzer bij punt H. 
 
* : “Iedereen die zich met diervoeders bezighoudt moet meteen de 
NVWA op de hoogte stellen als hij constateert of vermoedt dat de 
diervoeders wettelijke normen overschrijden (zonder rekening te 
houden met de meetonzekerheid), de gezondheid van mens of dier in 
gevaar brengen of schadelijk zijn voor het milieu.” 

Start

Voedermiddel met 
pesticideanalyseresultaat 

boven detectielimiet

Richtlijn 2002/32/EG, 
bijlage I afdeling IV, 

organische 
chloorverbindingen     
(m.u.v. dioxinen en 

PCB’s)

1. 
Pesticide opgenomen in
 bijlage I, afdeling IV van

Ri. 2002/32/EG?

2. 
Pesticidegehalte op 

basis 88% droge stof 
bepalen

3. 
Gehalte pesticide
 (88% Droge stof)  

<  maximum
gehalte?

JA

Product voldoet niet 
aan norm

JA

Product voldoet 
aan norm

Voedermiddel met 
pesticideanalyseresultaat 

boven detectielimiet, pesticide 
niet opgenomen in 

Ri. 2002/32/EG

A

H
*

NEE

NEE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20171225&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20171225&rid=1
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Schema II - Pesticide en voedermiddel vermeld in Vo. EG 396/2005 Toelichting 

 

De verordening 396/2005 is inclusief bijlagen erg omvangrijk, daarom 
wordt in deze sectie van de Pesticidewijzer verwezen naar de EU 
Pesticide Database, waarin de EU-wetgeving kan worden doorzocht op 
een gebruiksvriendelijke manier. 
 
1. Controleer of het voedermiddel is opgenomen in  de EU Pesticide 
Database  
NOOT: Voor sommige voedermiddelen (bijv. Triticale, Spelt) gelden de 
normen van een “hoofdproduct” (in het geval van Triticale en Spelt is dit 
Tarwe).  
 → Is het voedermiddel niet opgenomen in deze database, dan is deze 
sectie niet voor dit voedermiddel van toepassing. Vervolg de 
Pesticidewijzer bij punt B.  
→ Is uw voedermiddel wel in deze database opgenomen, ga dan naar 
stap 2. 
 
2.  Controleer of het pesticide is opgenomen in EU Pesticide Database  
→ Is het aangetroffen pesticide niet opgenomen in deze database? Dan 
is deze sectie niet voor dit pesticide van toepassing. Vervolg de 
Pesticidewijzer bij punt C. 
→ Is het aangetroffen pesticide wel opgenomen in deze database? Ga 
dan naar stap 3. 
 
3. Controleer of het aangetroffen gehalte pesticide kleiner of gelijk is aan 
de MRL.  
→ Is dit wel het geval, dan voldoet het geanalyseerde monster aan de 
norm en kan de bijbehorende partij diervoeder worden verwerkt. 
De beoordeling kan worden afgesloten. 
→ Is dit niet het geval, dan voldoet de partij niet aan de MRL. Vervolg 
de Pesticidewijzer bij punt G 
 
* : “Iedereen die zich met diervoeders bezighoudt moet meteen de NVWA op de 
hoogte stellen als hij constateert of vermoedt dat de diervoeders wettelijke normen 
overschrijden (zonder rekening te houden met de meetonzekerheid), de gezondheid 
van mens of dier in gevaar brengen of schadelijk zijn voor het milieu.” 

 

  

 
A

1.
Is het 

voedermiddel als
 zodanig opgenomen 
in Vo. EG 396/2005 

(EU Pesticides 
database)?

2. 
Is het 

pesticide opgenomen 
in Vo. EG 396/2005

(EU Pesticides
 database)?

NEE

JA

NEE

3. 
Is het 

pesticideanalyseresultaat
< MRL?

JA

Product voldoet niet aan MRL

Product voldoet aan MRL

JA

Verordening 
(EG) 396/2005 B

Voedermiddel niet in 
bijlage I Vo 396/2005.

 Pesticideanalyseresultaat is 
boven de detectielimiet, pesticide niet 

opgenomen in Ri. 2002/32/EG

C

Voedermiddel in 
bijlage I Vo EG 396/2005.

Pesticideanalyseresultaat is boven 
detectielimiet, pesticide niet 

opgenomen in Ri. 2002/32/EG 
of Vo. EG 396/2005

G
*

NEE

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=NL
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Schema III - Pesticide in Vo. 396/2005, voedermiddel afgeleid van in Vo. 396/2005 vermeld product Toelichting 

 

1. Controleer of het voedermiddel is afgeleid van een product dat is 
opgenomen in de EU Pesticide Database  
NOOT:  
- Voor sommige uitgangsproducten (bijv. Spelt) gelden de normen van 
   een “hoofdproduct” (bijv. Speltzemelen > Spelt > Tarwe).  
- Normen voor granen gelden voor de korrel (en daarvan afgeleide  
  producten), niet voor andere delen van de plant (stro, kaf, sillage).  
  Voor welke productdelen in algemene zin de normen gelden is  
  opgenomen in kolom 6 van bijlage I van Vo. EG nr. 396/2005 
 

→ Is het uitgangsproduct niet opgenomen in de EU Pesticide 
database, dan is deze sectie niet voor uw voedermiddel van 
toepassing. Vervolg de Pesticidewijzer bij punt D.  
 
Is het uitgangsproduct wel in deze database opgenomen, 
controleer kolom 6 van bijlage I van Vo. EG nr. 396/2005 of de 
normen voor uw productdeel gelden. 
→ Gelden de normen niet voor uw productdeel, dan is deze sectie 
niet voor uw voedermiddel van toepassing. Vervolg de 
Pesticidewijzer bij punt D. 
→ Gelden de normen wel voor uw productdeel, ga dan naar stap 
2. 

 
2.  Controleer of het pesticide is opgenomen in EU Pesticide Database  

→ Is het aangetroffen pesticide niet opgenomen in deze 
database? Dan is deze sectie niet voor dit pesticide van 
toepassing. Vervolg de Pesticidewijzer bij punt E.  
→ Is het aangetroffen pesticide wel opgenomen in deze database? 
Ga dan naar stap 3. 
 

3. Controleer of het aangetroffen gehalte pesticide in het afgeleide product 
(het voedermiddel) kleiner of gelijk is aan de MRL voor het 
uitgangsproduct. 

→ Is dit wel het geval, dan voldoet het geanalyseerde monster aan 
de MRL en kan de bijbehorende partij diervoeder worden verwerkt. 
De beoordeling kan worden afgesloten. 
→ Is dit niet het geval, ga dan naar stap 4 op de volgende pagina. 
 

B

JA

1.
Is het 

voedermiddel afgeleid 
van een product opgenomen 

in Vo. EG 396/2005 
(EU Pesticides 

database)?

2. 
Is het 

pesticide opgenomen 
in Vo. EG 396/2005

(EU Pesticides
 database)?

NEE

JA

NEE

3.
Is het 

pesticideanalyseresultaat
< MRL van het 

uitgangsproduct?

JA

Verordening 
(EG) 396/2005 D

Voedermiddel niet afgeleid van
 product in bijlage I EG Vo. 396/2005 

OF uitgesloten deel van product in 
bijlage I EG Vo. 396/2005.

 Pesticideanalyseresultaat is boven 
de detectielimiet, pesticide niet 
opgenomen in Ri. 2002/32/EG

E

Voedermiddel afgeleid van 
product in bijlage I Vo EG 396/2005.

Pesticideanalyseresultaat is boven de 
detectielimiet, pesticide niet 

opgenomen in Ri. 2002/32/EG 
of Vo. EG 396/2005

Zie volgenda pagina

NEE

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0062&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0062&from=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=NL
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Schema III  (vervolg) - Pesticide in Vo. EG 396/2005, voedermiddel afgeleid van vermeld product Toelichting 

 

*: “Iedereen die zich met diervoeders bezighoudt moet meteen de NVWA op de hoogte stellen als hij 
constateert of vermoedt dat de diervoeders wettelijke normen overschrijden (zonder rekening te houden met 
de meetonzekerheid), de gezondheid van mens of dier in gevaar brengen of schadelijk zijn voor het milieu”.  
**: MRL's zijn niet van toepassing op producten of delen van producten die als gevolg van hun kenmerken of 
aard uitsluitend worden gebruikt als ingrediënten voor diervoeding, totdat voor de specifieke categorie 
1200000 afzonderlijke MRL's zijn vastgesteld (voetnoot 1 Annex 1 Vo. EG 396/2005 zoals gedefinieerd in Vo. 
(EU) 2018/62) 

4. Ga na of het mogelijk is dat het pesticide zich heeft geconcentreerd in 
het voedermiddel dat is afgeleid van het product in 396/2005. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als: 

• het pesticide vetoplosbaar is en het voedermiddel meer vet bevat 
dat het uitgangsproduct 

• het pesticide wateroplosbaar is en het voedermiddel vetarmer is 
dan het uitgangsproduct  

• het voedermiddel droger is dan het uitgangsproduct 

De concentratie van een pesticide in een voedermiddel t.o.v. een 
uitgangsproduct wordt uitgedrukt met een concentratiefactor (ook wel 
processingfactor of overdrachtsfactor genoemd).  
Als deze concentratiefactoren door de NVWA geaccepteerd zijn, dan 
kunnen deze gebruikt worden om een afgeleide MRL voor het 
voedermiddel te berekenen (zie punt 5). 
NVWA geaccepteerde concentratiefactoren zijn onder andere 

• Concentratiefactoren gepubliceerd door EFSA en RIVM (zie 
bijlage 2) 

• Concentratiefactoren op basis van vetgehalte (zie bijlage 2, MVO)  
• Concentratiefactoren op basis van droging (zie bijlage 1) 

→  Zijn er wel gekende concentratiefactoren OF is het product een 
vochtrijk bijproduct of gedroogd? Ga dan naar stap 5 
→  Zijn er geen gekende concentratiefactoren, ga dan naar stap 6 
 
5. Ga na of het aangetroffen gehalte pesticide kleiner of gelijk is aan de 
afgeleide MRL (concentratiefactor * MRL van uitgangsproduct). 
Zo ja, dan kan het product worden verwerkt en de beoordeling worden 
afgesloten. Zo nee, ga dan naar stap 6. 
 
6. Als er geen gekende concentratiefactoren zijn dan geldt voor afgeleide 
producten (voedermiddel) dezelfde MRL als voor het uitgangsproduct.  
Op dat moment is belangrijk om vast te stellen of het voedermiddel ook 
levensmiddeltoepassingen heeft 
→ Zijn er wel levensmiddeltoepassingen, dan voldoet de partij niet aan de 
norm. Vervolg de Pesticidewijzer bij punt G 
→ Zijn er geen levensmiddeltoepassingen, dan is deze sectie niet voor 
uw voedermiddel van toepassing. Vervolg de Pesticidewijzer bij punt F. 

 

JA

5. 
Pesticide

analyseresultaat < 
concentratiefactor * 

MRL van het 
uItgangsproduct?

G

*6. 
Heeft het 

(afgeleide) product ook 
levensmiddel

toepassingen?

NEE

Product voldoet niet aan MRL

Voedermiddel afgeleid van 
product in bijlage I Vo. EG 396/2005.

Pesticide opgenomen in Vo. EG 396/2005. 
Geen levensmiddeltoepassing. 

3.
Is het 

pesticideanalyseresultaat
< MRL van het 

uitgangsproduct?

Product 
voldoet 

aan MRL

4. 
Concentreert 

het pesticide in het 
voedermiddel afgeleid van 

het product in Vo. EG
396/2005?

NVWA 
geaccepteerde 

concentratie 
factoren

JA

Geen MRL van toepassing**
(Voetnoot 1)

JA

NEE of 
ONBEKEND

F

NEE

JA

NEE

**

Zie vorige pagina
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Schema IV - Voedermiddel niet afgeleid van product of uitgesloten deel in Vo. 396/2005 Toelichting 

 

Het voedermiddel is niet afgeleid van een product in bijlage 1 of is 
uitgesloten deel van een product in bijlage 1.  
 
1. Controleer of het pesticideanalyseresultaat onder de EU 

standaardwaarde van 0,01 mg/kg (productbasis)*** ligt. 

→ Is dit wel het geval, dan kan de bijbehorende partij diervoeder 
worden verwerkt. De beoordeling kan worden afgesloten. 
→ Is dit niet het geval, ga dan naar stap 2. 

 
2. U kunt als bedrijf de beslissing nemen om een partij af te keuren op 

basis van het analyseresultaat zonder een risicobeoordeling uit te 
voeren. In dit geval informeert u de NVWA en overige betrokkenen 
dat u de partij met het analyseresultaat heeft afgekeurd (zie stap 5). 
 

3. Stel een risicobeoordeling op om te beoordelen of het product veilig 
te gebruiken is als diervoeder (in het kader van Verordening 
178/2002, artikel 15).  

 
4.  

→ Is dit niet het geval, dan is de bijbehorende partij diervoeder, 
binnen de randvoorwaarden van de risicobeoordeling niet veilig 
te verwerken als diervoeder. Ga naar stap 5. 

→ Is dit wel het geval, dan kan de bijbehorende partij diervoeder 
veilig worden verwerkt, overeenkomstig de beperkingen zoals 
die zijn opgenomen in de risicobeoordeling. Ga naar stap 6. 

 
5. Maak melding bij NVWA en overige betrokkenen, 

 
6. Archiveer de risicobeoordeling zodat deze ter beschikking kan 

worden gesteld. 
 
7. Gebruik het product binnen de randvoorwaarden van de 

risicobeoordeling 
 
*** Hierbij wordt vergeleken met de default MRL van de EU (0,01 mg/kg 
voor producten waarvoor in bijlage II of III geen specifiek MRL is 
vastgesteld, of voor niet in bijlage IV opgenomen werkzame stoffen, 
tenzij er voor een werkzame stof andere standaardwaarden zijn 
vastgesteld, rekening houdend met de beschikbare, gebruikelijke 
analysemethoden (EG Vo 396/2005, art. 18 lid 1b)). 

D

NEE

Verordening 
396/2005, art. 
18 sub. 1 b.

1. Is het 
pesticideanalyseresulaat

<  0,01 mg/kg***?

3. Risicobeoordeling
opstellen

Product kan worden 
gebruikt als diervoeder

2. 
Het bedrijf 

besluit de partij 
af te keuren

4. 
Product 

veilig te gebruiken als 
diervoeder?

Product wordt door het 
bedrijf niet gebruikt als 

diervoeder

Risico-
beoordeling

 5. Melden bij NVWA en 
overige betrokkenen

 6. Risicobeoordeling 
archiveren

Voedermiddel niet afgeleid van
 product in bijlage I EG Vo. 396/2005 

OF uitgesloten deel van product in 
bijlage I EG Vo. 396/2005.

 Pesticideanalyseresultaat is boven 
de detectielimiet, pesticide niet 
opgenomen in Ri. 2002/32/EG

NEE

NEE

JA

JA

JA

7. Product kan worden  
gebruikt als diervoeder 

binnen de 
randvoorwaarden van de 

risicobeoordeling

EINDE
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Schema V – Pesticide niet vermeld in Ri. 2002/32/EG en Vo. EG 396/2005 of 
pesticideanalyseresultaat boven MRL (afgeleid) product Vo. 396/2005 

Toelichting 

   
 

1. Controleer of het pesticidegehalte < 0,01 mg/kg*** 
(productbasis). 

→ Is dit wel het geval, dan kan de bijbehorende partij 
diervoeder worden verwerkt. De beoordeling kan worden 
afgesloten. 
→ Is dit niet het geval, dan ligt het pesticideanalyseresultaat 
boven de default MRL, die geldt voor een niet opgenomen 
pesticide op een product vermeld in bijlage I van Vo 396/2005 
(EG Vo 396/2005, art. 18 lid 1b). Ga naar stap 2. 

2. Het product voldoet niet aan wettelijke normen. Er moet worden 
gemeld bij de NVWA en de partij dient te worden afgekeurd:  

-      H: Producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren 
mogen niet in het verkeer worden gebracht en/of worden 
gebruikt wanneer het gehalte ongewenste stoffen hoger is 
dan in de bijlage I van Richtlijn 2002/32 vastgestelde 
maximumgehalten (Richtlijn 2002/32, artikel 3) 

 -     C, E, G : Als bekend is dat een product niet voldoet aan de 
MRL, mag deze niet verwerkt worden of gemengd met 
dezelfde of andere producten met het oog op het in de 
handel brengen ervan als levensmiddel of diervoeder, of het 
vervoederen daarvan aan dieren (in het kader van 
Verordening 396/2005, artikel 19), tenzij hiervoor 
toestemming van de NVWA is verkregen.  

Ga naar stap 6. 
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Schema V (vervolg) – pesticideanalyseresultaat boven MRL (afgeleid) product Vo. 396/2005 in 
een voedermiddel met uitsluitend diervoedertoepassing   

Toelichting 

 
 

3. Voor producten met uitsluitend diervoeder toepassing geldt 
geen MRL. 
U kunt als bedrijf de beslissing nemen om een partij af te 
keuren op basis van het analyseresultaat zonder een 
risicobeoordeling uit te voeren. Ga naar stap 6. 

 
4. Stel een risicobeoordeling om te beoordelen of het product 

veilig te gebruiken is in of als diervoeder (in het kader van 
Verordening 178/2002, art. 15).  

 
5.  → Is dit niet het geval, dan is de bijbehorende partij 

diervoeder, binnen de randvoorwaarden van de 
risicobeoordeling niet veilig te verwerken als diervoeder.  
Ga naar stap 6. 

 
→ Is dit wel het geval, dan kan de bijbehorende partij 

diervoeder veilig worden verwerkt, overeenkomstig de 
beperkingen zoals die zijn opgenomen in de 
risicobeoordeling.  

Ga naar stap 7. 
 

6. Informeer de NVWA en overige betrokkenen over de afkeur op 
basis van ongeschiktheid (op basis van wettelijke normen), 
onveiligheid (op basis van risicobeoordeling) of andere 
redenen.  
Als het gemelde product reeds verwerkt is in een ander 
diervoeder (bijvoorbeeld een mengvoeder), dient ook een 
risicobeoordeling te worden opgesteld van dit andere product. 
  

7. Informeer de NVWA over het analyseresultaat en de 
risicobeoordeling als u een product als veilig heeft beoordeeld.  
Als u bezwaar van de NVWA ontvangt, dan gebruikt u het 
product niet als diervoeder.  

 
8. Archiveer de risicobeoordeling en eventuele reactie van de 

NVWA zodat deze ter beschikking kan worden gesteld. 
 

9. Gebruik het product binnen de randvoorwaarden van de 
risicobeoordeling. 

F
Geen MRL van 
toepassing**
(Voetnoot 1)

Product wordt 
niet gebruikt als 
dIervoeder*****

Risico-
beoordeling

 8. Risicobeoordeling en 
eventuele reactie NVWA 

archiveren

9. Product kan worden  
gebruikt als diervoeder 

binnen de randvoorwaarden 
van de risicobeoordeling

JA

**: MRL's zijn niet van toepassing op producten of delen van producten die als gevolg van hun 
kenmerken of aard uitsluitend worden gebruikt als ingrediënten voor diervoeding, totdat voor de 
specifieke categorie 1200000 afzonderlijke MRL's zijn vastgesteld (voetnoot 1 Annex 1 Vo. EG 
396/2005 zoals gedefinieerd in Vo. (EU) 2018/62). 

***** In principe wordt een afgekeurd product niet gebruikt als diervoeder, tenzij de NVWA 
hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld als er na heranalyse blijkt dat er een meetfout 
is gemaakt, als reiniging van de partij mogelijk is etc).

4. Risicobeoordeling
opstellen

3. 
Het bedrijf 

besluit de partij 
af te keuren

5. 
Product 

veilig te gebruiken als 
diervoeder?

EINDE

NEE

JA

NEE  6. Melden bij NVWA 
en overige 

betrokkenen

 7. Informeer NVWA over 
analyseresultaat en 

risicobeoordeling

BEZWAAR NVWA
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Bijlage 1: Berekeningen met pesticide-gehaltes 

 

Omrekening naar 88% ds 

Deze omrekening wordt gedaan voor pesticiden in de richtlijn 2002/32, omdat deze richtlijn pesticenormen op basis 
van 88% droge stof geeft. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 (88% 𝑃𝑃𝑃𝑃) =  
88

% 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃
∗ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 

 

Concentratiefactor op basis van droging 

De normen in verordening 396/2005 zijn op productbasis.  

In schema III kan worden gecorrigeerd voor droging (mits niet al opgenomen in de definitie/normale staat van het 
product) door het toepassen van een concentratiefactor. 

𝐶𝐶𝑑𝑑𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃 =   
% 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃
% 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃

 

 

Concentratiefactor op basis van vet (vetoplosbaar pesticide) 

In de EU pesticide database staat soms (F) achter de naam van een pesticide. Dat betekent dat deze vetoplosbaar is.  

In schema III kan worden gecorrigeerd voor vetoplosbaarheid door het toepassen van een concentratiefactor. 

 

𝐶𝐶𝑑𝑑𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
% 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃
% 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃

 

Zie voor meer uitleg, de MVO toelichting op concentratiefactoren in bijlage 2  
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Bijlage 2: Informatiebronnen (laatste update: 20-06-2019) 

Nationale en internationale wetgeving en normen 

NAAM* URL* 

Europese diervoederwet-
geving (via EU) 

https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl 

Richtlijn Ongewenste Stoffen 
in Diervoeding, Ri. 
2002/32/EG 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/32 
 

Verordening tot vaststelling 
van maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen 
in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige 
en dierlijke oorsprong, Vo. 
(EG) nr. 396/2005 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/396 
 

Verordening EG 178/2002  
(artikel 15) 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178 
 

Verordening (EU) 2018/62 
van 17 januari 2018 tot 
vervanging van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 
396/2005  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0062&from=EN  

Pesticide web, hoofdpagina http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=homepage&language=NL  
 

Pesticide web, zoekpagina 
pesticiden en producten 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=NL  
 

Pesticide web, zoekpagina 
producten 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=product.selection&language=NL  
 

Pesticide web, zoekpagina 
actieve stoffen 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.selection&language=NL 
 

Warenwet-regeling residuen 
van bestrijdingsmiddelen 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003658/ 
Voor nationale normen piperonylbutoxide 
 

Codex Alimentarius, Codex 
Pesticides Residues in Food 
Online Database: 
hoofdpagina 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/ 
 

Codex Alimentarius, Codex 
Pesticides Residues in Food 
Online Database: 
zoekpagina pesticiden 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-
texts/dbs/pestres/pesticides/en/  

Codex Alimentarius, Codex 
Pesticides Residues in Food 
Online Database: 
zoekpagina producten 
 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-
texts/dbs/pestres/commodities/en/ 
 

 

NB: kies bij de EU wetgeving altijd voor de geconsolideerde versie, hierin zijn alle wijzigingen die door de jaren heen 
zijn doorgevoerd, verwerkt.  

 

https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/32
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/396/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0062&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0062&from=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=product.selection&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=product.selection&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=NL
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=NL
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003658/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities/en/
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Gepubliceerde concentratiefactoren  

NAAM* URL* 

Concentratie-
factoren 
plantaardige 
vetten en oliën 
(MVO): 
toelichting 
 

https://www.mvo.nl/media/voedselveiligheid/version_3_dec_2018_final__mvo_notifying_requir
ements_on_pesticides_-no_logo.pdf 
 
 

Concentratie- 
factoren 
plantaardige 
vetten en oliën 
(MVO):  
factoren 
 

http://www.fediol.be/data/fediol_11SAF181_3578.pdf  
 

EFSA European 
database on 
processing 
factors 

https://zenodo.org/record/1488653#.XQzTqukUkuX 
 

Processing 
factoren 
plantaardige 
producten RIVM 
(m.n. groenten 
en fruit) 

https://www.rivm.nl/en/chemkap 
 

 

Bronnen van droge stof en vetgehalten (als niet bekend uit het monster zelf) 

NAAM* URL* 

Nederlandse Voedings-
middelentabel 

http://nevo-online.rivm.nl/Default.aspx  
Voor droge stofgehalten van levensmiddelen 
 

Centraal Veevoedkundig 
Bureau 

http://www.cvbdiervoeding.nl/pagina/10081/downloads.aspx  
Voor droge stofgehalten van voedermiddelen 

 

Risico-evaluatie voor consumenten 

NAAM* URL* 

Risico-evaluatie voor de 
consument bij 
overschrijding van de 
maximale residulimiet 
voor pesticiden (MRL) 
 

http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/#PSTI  
Berekening PSTI 
 

 

https://www.mvo.nl/media/voedselveiligheid/version_3_dec_2018_final__mvo_notifying_requirements_on_pesticides_-no_logo.pdf
https://www.mvo.nl/media/voedselveiligheid/version_3_dec_2018_final__mvo_notifying_requirements_on_pesticides_-no_logo.pdf
http://www.fediol.be/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
https://zenodo.org/record/1488653#.XQzTqukUkuX
https://www.rivm.nl/en/chemkap
http://nevo-online.rivm.nl/Default.aspx
http://www.cvbdiervoeding.nl/pagina/10081/downloads.aspx
http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/#PSTI
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