
Tabel met verklaring van de verschillende categorieën van stoffen 

 

A) Niet-toegestane stoffen 

Categorie van stoffen Code 

Stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of 

productiestimulerende werking  

Voorbeeld: androgenen (testosteron,...), gestagenen (progesteron,...), 

oestrogenen (oestradiol,...), thyreostatica (thiouracil,...), corticosteroïden 

(dexamethasone, prednisolone,...) 

 
 
 

H 

Verboden stoffen vermeld in tabel 2 van verordening (EU) nr. 37/2010  

Voorbeelden: chloramfenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen,... 

 
 

N1 

Stoffen die niet vermeld zijn in tabel 1 van verordening (EU) nr. 37/2010 en die 

niet toegelaten zijn door de wetgeving betreffende toevoegingsmiddelen bestemd 

voor dierlijke voeding 

Voorbeelden: fenylbutazone, malachietgroen, acepromazine,... 

Maduramycine is niet vermeld in tabel 1 maar is toegelaten als toevoegingsmiddel 

in dierlijke voeding, maduramycine wordt niet als een niet-toegelaten stof 

beschouwd. 

 
 
 
 

N2 

 

B) Toegestane stoffen  

Categorie van stoffen Code 

Stoffen die vermeld zijn in tabel 1 van verordening (EU) nr. 37/2010 waarvan het 

gebruik geen rekening houdt met de specificiteiten van de diersoort of de andere 

in de tabel vermelde bepalingen  

Voorbeelden: toediening van ceftiofur aan pluimvee, toediening van ivermectine 

aan melkkoeien wanneer de melk bestemd is voor menselijke consumptie 

 of  

Stoffen die toegestaan zijn door de wetgeving betreffende toevoegingsmiddelen 

bestemd voor dierlijke voeding, waarvan het gebruik  geen rekening houdt met de 

toelatingsvoorwaarden (soorten of categorieën van dieren) 

Voorbeelden: narasine bij kalkoenen 

 
 
 
 
 
 
 

M1 

Stoffen die vermeld zijn in tabel 1 van verordening (EU) nr. 37/2010 waarvan het 

gebruik rekening houdt met de specificiteiten van de diersoort en de andere in de 

tabel vermelde bepalingen, maar aanwezig zijn in een geneesmiddel waarvoor er 

geen toelating is om op Belgisch grondgebied in te handel te worden gebracht. 

 
 

M2 

Stoffen die vermeld zijn in tabel 1 van verordening (EU) nr. 37/2010 waarvan het 
 
 



gebruik rekening houdt met de specificiteiten van de diersoort en de andere in de 

tabel vermelde bepalingen, en aanwezig zijn in een geneesmiddel waarvoor er 

een toelating is om op Belgisch grondgebied in te handel te worden gebracht,  

Voorbeeld: in geval de wachttijd niet wordt nageleefd, in geval van toediening 

door de houder zonder diergeneeskundig advies en/of begeleiding,.... 

of 

Stoffen die toegestaan zijn door de wetgeving betreffende toevoegingsmiddelen 

bestemd voor dierlijke voeding, waarvan het gebruik rekening houdt met de 

toelatingsvoorwaarden betreffende de soorten of categorieën van doeldieren 

Voorbeeld: de wachttijd niet naleven,... 

 
 
 
 
 

R 

 


