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heid. Dit houdt ook in dat een leverancier u geen gewasbeschermingsmiddelen meer mag leveren. Die mag hij
alleen verkopen aan gebruikers die beschikken over een
bewijs van vakbekwaamheid.

Waarom deze nieuwe wet?
De nieuwe wet vervangt de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.
Deze wet is vijfentwintig keer aangepast. Hij bestond uit
zeventien Algemene maatregelen van Bestuur (AmvB's) en
dertig ministeriële regelingen. De laatste jaren kwamen er
steeds meer vragen over de wet, ook vanuit de Tweede
Kamer. Daarbij kregen de ministeries steeds vaker te
maken met juridische procedures bij het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven. Tijd om de wet opnieuw op
te schrijven en te vereenvoudigen. Het resultaat is één
wet, één AmvB en één ministeriële regeling. Hierbij staan
duurzame landbouw en een duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorop. De wet
bevat regels voor de beoordeling, toelating, handel en het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in
Nederland.

Scheiding beleid en uitvoering
De bestaande scheiding tussen beleid en uitvoering blijft
gehandhaafd. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) besluit over de
toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden. Het CTGB
toetst nieuwe middelen of vrijstellingen op de effecten
voor mens, dier en milieu. Het kan voorkomen dat een
middel in het buitenland wel is toegelaten, maar in Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het in ons land het milieu
te veel schaadt. De omgekeerde situatie komt echter ook
voor. De ministers van LNV, VROM, VWS, SZW en VenW
zorgen voor de wet- en regelgeving. Zij stellen ook de
voorwaarden voor toelating vast evenals de manieren van
beoordeling.

Informatie
Nadere informatie over de nieuwe wet kunt u vinden bij
het LNV-loket, www.hetlnvloket.nl, www.ctgb.nl en bij het
ministerie van LNV www.minlnv.nl. De wet zelf kunt u vinden
op www.overheid.nl
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Wat verandert er voor u?
U maakt als agrarisch ondernemer of loonwerker regelmatig
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden. Dan
is het goed om te weten dat er per 1 oktober 2007 het een en
ander verandert in de regelgeving. Op die datum treedt de
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in werking.
Deze folder gaat in op de belangrijkste veranderingen.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden
In de wet worden andere termen gebruikt. Er wordt niet
meer gesproken over bestrijdingsmiddelen, maar over
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Nederland volgt
hiermee de Europese regels. Biociden zijn alle andere
bestrijdingsmiddelen, niet zijnde gewasbeschermingsmiddelen, zoals rodenticiden (o.a. rattenbestrijdingsmiddelen),
aangroeiwerende verf en desinfectantia. Over het algemeen
worden ze buiten de landbouw gebruikt.

Professionele en niet-professionele gebruikers

ongediertebestrijdingswerk uitvoert, moet een geldig bewijs
van vakbekwaamheid hebben. De wet schrijft dit voor.
De ondernemer, op wiens bedrijf het werk wordt uitgevoerd,
hoeft zelf niet te beschikken over een dergelijk bewijs.
Aan deze vrijstelling zijn wel voorwaarden verbonden.
De ondernemer heeft een bedrijfsvoerder in dienst die wel
een geldig bewijs heeft of hij laat het werk door een extern
loonbedrijf/ongedierte-bestrijder uitvoeren. Iedere ondernemer blijft echter verantwoordelijk voor de gevolgen van
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
op zijn bedrijf.
Volgens de nieuwe wet mogen nu ook professionele gebruikers in een aantal gevallen toelating van een middel aanvragen
bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB, voorheen CTB). Het gaat daarbij
om vormen van vrijstelling en eenvoudige uitbreidingen. Ook

Coating van zaaizaad
De regels voor de coating van zaaizaad veranderen. Op 1 september 2009 mag u alleen gecoat zaaizaad uit het buitenland
gebruiken als het gebruik daarvan in Nederland geen onaanvaardbare schade aan mens, dier en milieu toebrengt. Dit ter
beoordeling van het CTGB.

Grondontsmetting
De regels voor grondontsmetting worden veranderd. U hoeft
grondontsmetting alleen nog maar te melden aan de PD.
Alle bestaande uitzonderingen komen te vervallen. Als u
vaker wilt ontsmetten dan volgens het etiket mag, kunt u in
bepaalde gevallen een vrijstelling aanvragen bij het CTGB.

Arbeidsomstandigheden
Bij de toetsing van middelen spelen arbeidsomstandigheden
een belangrijke rol. Volgt u bij gebruik van gewasbescher-

brancheorganisaties kunnen in bepaalde gevallen toelating

mingsmiddelen het etiket dan levert het middel geen gevaar

aanvragen.

op voor de andere werknemers. Het CTGB heeft bij de toelating al rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden;

De nieuwe wet maakt onderscheid tussen professionele
gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en

Niet-professionele gebruikers

niet alleen voor gebruikers en toepassers, maar ook voor

niet-professionele gebruikers. Ook kent de wet een
categorie middelen: geschikt voor niet-professioneel

Niet-professionele gebruikers hebben geen bewijs van vakbekwaamheid nodig. Maar zij mogen ook maar een beperkt

andere werknemers (omstanders).

gebruik. Andere middelen mag u slechts ontvangen,

aantal middelen gebruiken. Namelijk die middelen waarvan

Grenspercelen

voorhanden hebben of gebruiken als u een (professionele)
gebruiker bent die een bewijs van vakbekwaamheid heeft.

expliciet is aangegeven (op het etiket) dat ze geschikt zijn
voor particulier gebruik.

Uit het buitenland afkomstige gewasbeschermingsmiddelen
of biociden mag u niet voorhanden hebben of gebruiken in

bijvoorbeeld voor de (chemische) bestrijding van ongedierte.

Geïntegreerde bestrijding
U bent verplicht een gewasbeschermingsplan te maken. Dat

Nederland. Hebt u echter percelen over de grens in België of
Duitsland? Alleen in dat geval mag u deze middelen voorhanden hebben op uw bedrijf in Nederland.

Professionele gebruikers
Leveranciers en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen hebben een bewijs van vakbekwaamheid (voorheen

is niet nieuw. Wel nieuw is dat elke gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen zo'n plan moet maken. Dus ook wanneer u alleen maar verharde oppervlakten bewerkt. In plaats

U mag buitenlandse middelen alleen toepassen op de buiten
Nederland gelegen percelen en niet op de percelen die in
Nederland liggen.

spuitlicentie genoemd) nodig. U moet dit bewijs vanaf
1 oktober 2007 aanvragen bij Bureau Erkenningen van de

van de verplichting tot het bijhouden van een logboek moet
u het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verantwoor-

Handhaving

AOC-raad. Voorheen was dat bij de Plantenziektenkundige
Dienst (PD). De voorwaarden voor het verlenen en verlengen
van een bewijs veranderen niet. Het bewijs blijft dus vijf
jaren geldig. Voor het bewijs van vakbekwaamheid voor de
bestrijding van dierplagen en houtrotverwekkende schimmels kunt u terecht bij één van de beide exameninstituten

den in uw administratie. U neemt daarin op welk middel u in
welke hoeveelheid op welk perceel hebt gebruikt, wanneer u
het middel heeft gekocht, van wie en in welke hoeveelheid.

Let op: dit geldt dus ook voor biociden die u wilt gebruiken,

die belast zijn met de afgifte van deze bewijzen. De man of
vrouw die het feitelijke gewasbeschermingswerk en /of

Vliegtuigspuiten
Uiterlijk op 1 oktober 2012 wordt het spuiten met een
vliegtuig verboden. In zeer bijzondere gevallen kan de
minister van LNV na die datum vrijstelling verlenen.

De AID, de VROM-inspectie, de VWA, het waterschap en de
Arbeidsinspectie controleren of u zich aan de regels houdt.
De handhavingsacties worden gebaseerd op een risicoanalyse. Zij kunnen u bij overtredingen een bestuurlijke boete
opleggen. Overtreedt u meermalen de wet dan kunnen ze u
zwaarder straffen of het Openbaar Ministerie vragen over te
gaan tot een strafrechtelijke vervolging. Een mogelijke straf is
bovendien het intrekken van het bewijs van vakbekwaam-

