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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Indeling presentatie:

1. Inleiding 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

2. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

3. Vragen.
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De NVWA toezicht op gewasbescherming

Veranderde visie van de AID nu NVWA

• Aan de hand van Programmatisch Handhaven

• Van “sanctioneren” naar “komen tot naleving”

• Risicogericht binnen doelgroepen (teelten)
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Handhaven op basis van 
programmatisch handhaven.

Visie
(Act)

Risico’s +
Prioriteiten
(Plan)

Risicoreductie
Interventie-
Strategie
(Do)

Evalueren
Monitoren
(Check)
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Prioritering naar Doelgroepen a.d.h.v.:

• Controlegegevens uit verleden

• Bevindingen “nalevingsmeting”

• Informatie van andere diensten (VWA)

• Nalevingsbereidheid / geaardheid van de 
doelgroep  (T-11)
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

• Hoog risico doelgroepen:
• Fruitteelt

• Bloembollen

• Sierteelt onder glas

• Handelaren (levering aan 
professionele gebruikers)

• Matig risico doelgroepen:
• Boomteelt

• Beheer openbaar groen

• Loonwerkers

• Detailhandel (levering aan 
particuliere gebruikers)

• Laag risico doelgroepen:
• Akkerbouw

• Vollegrondsgroenteteelt

• Glasgroenteteelt

• Veehouderij

• Particuliere gebruikers

• Toelatinghouders
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Bestrijdingsmiddelenwet 1962     => 
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden(26/11/2007).

Redenen:
• Oude wet, veel onderliggende wetgeving, ondoorzichtig

• Strijding met vrijhandelsbepalingen EU (Besluit uitvoer)

• Besluitvorming door Ctb (toelatingen)

• Uitspraken CBb / HvJ EG inzake 25d en 16aa (vrijstellingen/l.o.m.)

Enkele wijzigingen in wetgeving
• Van Strafrechtelijk naar Bestuursrechtelijk optreden

• Toelating middel voor professioneel óf particulier gebruik

• Verbod vliegtuigspuiten (in 2012)

• Administratieverplichting gebruikers
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Wijzigingen van de Wet-, Besluit-, en 
Regeling 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden per 26 november 2011.

N.a.v. Verordening (EG) Nr. 
1107/2009 met als doel:

• Hoog niveau bescherming mens, 
dier en milieu

• Administratievelasten
toelatingsprocedure verminderen

• Betere harmonisatie binnen EU 
(“gelijk speelveld”)

Richtlijn 2009/128/EG:
Verplichtingen:

• Duurzaam gebruik, passende 
opleidingen en certificaten

• Verplichte voorlichting bij verkoop 
álle gewasbeschermingsmiddelen

• Organiseren 
voorlichtingsprogramma’s

• Invoeren periodiek keuring 
apparatuur.
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 2a WGB 

“Zorgvuldigheidsartikel” (bedoeld als vangnetbepaling)

• Verplicht om op zorgvuldige wijze om te gaan met 
gewasbeschermingsmiddelen, biociden, de daarbij behorende werkzame 
stoffen of daarbij gebruikte toevoegingsstoffen, alsmede restanten daarvan 
of aangebroken verpakkingen.
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 19

Het is verboden een werkzame stof die niet is opgenomen in een toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel te gebruiken, tenzij de stof is goedgekeurd als 
basisstof op grond van artikel 23 van verordening (EG) 1107/2009. 

Artikel 2 lid 2:
onder «gebruiken» wordt mede verstaan de aanwezigheid van een 
werkzame stof, op of in gebouwen, plaatsen, voorwerpen, de grond dan 
wel op of in planten of plantaardige producten, met uitzondering van 
binnen Nederland gebracht uitgangsmateriaal waaronder stekken en
zaaizaad, voor zover de werkzame stof in het land van herkomst op het 
uitgangsmateriaal is toegepast in overeenstemming met de wetgeving van 
dat land. 



14

Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 20 lid 1:
Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 28, eerste lid, 52, 
eerste en vijfde lid, 55, 56, eerste lid, 58, eerste lid, en 64, van 
verordening (EG) 1107/2009 of de ter uitvoering daarvan vastgestelde 
verordeningen.

• Middelen op de markt te brengen of te gebruiken tenzij ze in de betrokken 
lidstaat zijn  toegelaten (=artikel 28 lid 1 van de Verordening)

• Gewasbeschermingsmiddelen op juiste wijze te gebruiken. 
Een juist gebruik houdt in dat wordt voldaan aan de voorschriften die zijn 
vastgesteld en op het etiket nader zijn aangegeven (=artikel 55 van de 
Verordening).

• Een toevoegingsstof (b.v. uitvloeiers) wordt niet op de markt gebracht of 
gebruikt tenzij daar in de betrokken lidstaat een toelating voor is verleend
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Toegelaten middelen met voorschriften

Op de site van het CTGB:

• Lijsten met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen én 
biociden;

• Lijsten met niet meer toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen.

• Gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen

• Zie: www.ctgb.nl
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 20 lid 2. Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 49, 
vierde lid , 56, tweede of vierde lid, 65, eerste lid, 66 en 67 van 
verordening (EG) 1107/2009 of de ter uitvoering daarvan vastgestelde 
verordeningen.

Bijhouden van registers (=artikel 67 van de Verordening).

• Producenten, leveranciers, distributeurs, importeurs en exporteurs van 
gewasbeschermingsmiddelen houden registers bij van de 
gewasbeschermingsmiddelen die zij produceren, invoeren, uitvoeren, 
opslaan of op de markt brengen en bewaren die gedurende ten minste vijf 
jaar.

• Gebruikers houden Professionele gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen houden registers bij van de 
gewasbeschermingsmiddelen die zij gebruiken en bewaren die registers 
gedurende ten minste drie jaar.
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Registers
Producenten, distributeurs, im-

en exporteurs

Vermelden in register gewas-
beschermingsmiddelen die zij:

a. Produceren, 

b. invoeren;

c. uitvoeren;

d. opslaan;

e. Op de markt brengen 
* in het vrije verkeer brengen.
* Voorhanden hebben met het 
oog op verkoop binnen EU.

De registers dienen ten minste 5 jaar 
worden bewaard

Professionele gebruikers

Vermelden in het register 
(spuitadministratie):

a. de naam van het 
gewasbeschermingsmiddel, 

b. Het tijdstip waarop het middel is 
gebruikt

c. de dosis waarin het middel is 
gebruikt;

d. Het gebied waarop het middel is 
gebruikt

e. Het gewas waarop het middel is 
gebruikt.

De registers dienen ten minste 3 jaar 
worden bewaard.
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 20 lid 3:

Het is verboden een niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel 
of toevoegingsstof voorhanden of op voorraad te hebben.

Toevoeginsstof: door gebruiker toegevoegd (zoals uitvloeiers).
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) 
Artikel 71

Het is verboden zonder een geldig bewijs van vakbekwaamheid een 
gewasbeschermingsmiddel, toegelaten voor professioneel gebruik, te 

ontvangen, te gebruiken of voorhanden te hebben.
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 73  Distributie

1. Een distributeur brengt een gewasbeschermingsmiddel voor professioneel 
gebruik, uitsluitend op de markt voor een klant die over een geldig bewijs 
van vakbekwaamheid beschikt (was eerst vergewissen). 

2. Een distributeur zorgt ervoor dat hij of voldoende van zijn personeel over 
een bewijs van vakbekwaamheid beschikt, alsmede dat hij of dat personeel 
op het tijdstip van verkoop beschikbaar is voor klanten, 

3. Een distributeur of zijn personeel geeft voorlichting aan klanten over: 

a. het juiste gebruik van een gewasbeschermingsmiddel; 

b. de risico’s van dat gebruik voor de gezondheid en voor het milieu; en 

c.  de geldende veiligheidsinstructies voor het gewasbeschermingsmiddel. 
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Bewijs  van vakbekwaamheid (spuitlicentie)

Artikel 17 Besluit: 
Het bewijs van vakbekwaamheid 

vermeldt: 

• de volledige naam, adres, 
woonplaats en geboortedatum van 
betrokkene en 

• bevat opsomming van 
onderwerpen waarvan kennis is 
verworven en op welk niveau. 

Artikel 18 Besluit:

Een bewijs van vakbekwaamheid 
geldt voor een termijn van 5 

jaren.
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 26 Geïntegreerde bestrijding=> Geïntegreerde gewasbescherming.

Lid 1: gewasbeschermingsplan voor álle gewasbeschermingsmiddelen.

Lid 6: Het eerste lid is niet van toepassing op degene die:
a. uitsluitend een gewasbeschermingsmiddel voor niet-professioneel 
gebruik toepast, of
b. onder de verantwoordelijkheid dan wel in opdracht van een derde 
een gewasbeschermingsmiddel toepast. 
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 80 Keuring spuitapparatuur 

1. Regels gesteld over de productie, het op de markt brengen of het gebruik 
van voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen, apparatuur voor de 
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 
Deze regels kunnen een verbod of beperking van het gebruik inhouden. 

2. Regels worden gesteld over een keuring van in gebruik zijnde apparatuur 
voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. 
Deze regels omvatten de keuringsfrequentie, de keuringseisen, de
keuringsinstanties, het in rekening te brengen tarief voor de keuring en de 
mogelijkheid van vrijstelling voor aan te wijzen types apparatuur. 

3. Medewerking kan worden gevorderd van het bestuur van een 
bedrijfslichaam als bedoeld in artikel 66 van de Wet op de 
bedrijfsorganisatie. 
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 32a. Reinigingsplicht verpakkingen

Verordening die gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen
verplicht verpakkingen (waarop dit als zodanig is aangegeven) direct
na het leegmaken ervan te spoelen met voorgeschreven apparatuur.
Het tijdelijk opslaan van lege verpakkingen die moeten worden
gespoeld, is niet toegestaan; ook niet als deze lege verpakkingen in
de gewasbeschermingsmiddelenkast of -opslag worden bewaard
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Handhaving regelgeving 
gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 33a. Bestuurlijke boetes 
1. De bestuurlijke boete bedraagt voor een overtreding uit de 

categorie:
a. zeer geringe overtreding€ 50,–,
b. geringe overtreding€ 250,–,
c. matige overtreding€ 500,–,
d. ernstige overtreding€ 1.000,– tot € 10.000,–

2. Bij ministeriële regeling stelt Onze Minister regels omtrent de 
indeling in categorieën per overtreding. Daarbij wordt ten 
minste onderscheid gemaakt tussen de categorieën 
distributeurs, niet-professionele gebruikers en professionele 
gebruikers. 

3. In afwijking van het eerste lid kan Onze Minister een hogere 
boete vaststellen, indien de omstandigheden van het geval of 
de ernst van de overtreding daartoe aanleiding geven. 
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Boetebedragen Bijlage XIII Regeling

5001.500Nvt

Verkeerd gebruik van een 
gewasbeschermingsmiddel of 
toevoegingsstof

20, 1e lid wet 
en 55 EG

2505001.500

Een niet toegelaten gewas-
beschermingsmiddel
voorhanden of op voorraad 
hebben20, 3e lid wet

1.0002.0002.500

Een niet in Nederland 
toegelaten middel op de 
markt brengen of gebruiken

28, 1e lid EG 
en 20, 1e lid 
wet

5002.000Nvt
Een werkzame stof gebruiken 
die niet is toegelaten 

23 EG ¹ en 
19 wet

Boete in € voor 
niet-

professionele 
gebruiker

Boete in € voor 
professionele 

gebruiker

Boete in €
voor 

distributeur
OvertredingGrondslag
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Risico-gericht
Emissie / drift bij gebruik in fruitteelt
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Risico-gericht
gericht op effecten

Aangetroffen werkzame stoffen van gwbm
Scheldestromen 2010 en 2011
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Emissiebeperkende maatregelen 
Activiteitenbesluit milieubeheer

• Voorschriften bij gebruik op percelen langs watergangen:

• Aanhouden teeltvrije zone (grasland 25 cm; akkerbouw 150 cm)

• Gebruik driftreducerende doppen (minimale driftreductie van 50%) in 
eerste 14 meter vanaf insteek.

• Gebruik kantdop 
• Spuitboomhoogte 50 cm 

boven grond/gewas.

• Windsnelheid maximaal 5 m/s.

• Vullen niet binnen 2 meter 

vanaf insteek sloot .
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Driftarme doppenlijst Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Als typen driftarme doppen worden aangewezen:

• 172. TeeJet Spray type XR 110 - 05 (1 bar);

• 173. TeeJet Spray type XR 110 - 06 (1, 2 bar);

• 174. TeeJet Spray type XR 110 - 08 (1, 2, 3 bar);
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Spuitdop

Betekenis symbolen:

• Teejet �merknaam

• XR �type

• 110 �tophoek

• 04 �afgifte 
(gallons/min/3 bar)

• VS �materiaal

• Rood �kleur van 
04 dop
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Gebruik kantdop
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Niet juist uitgezet spuitspoor!
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2011
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Activiteitenbesluit milieubeheer.

§§§§ 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een 
bodembeschermende voorziening

Artikel 3.3
4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder 
onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op half-open en 
gesloten verhardingen gebruikt, indien:

• a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van 
selectieve toepassingstechnieken; en

• b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het 
voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens het 
weerbericht, bedoeld in artikel 5 van de Wet op het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut, voor de desbetreffende regio 
van het land.

• 5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder 
onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij 
straatkolken of putten.
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Activiteitenbesluit milieubeheer.
Artikel 3.152
1. Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een sport- of 
recreatieterrein in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam wordt ten 
minste voldaan aan het tweede tot en met het derde lid.

2. Binnen een afstand van een meter vanaf de insteek van een 
oppervlaktewaterlichaam worden gewasbeschermingsmiddelen niet 
gebruikt met apparatuur die bestemd is voor het druppelsgewijs gebruiken 
van gewasbeschermingsmiddelen, met uitzondering van pleksgewijze
onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitdop.

3. Binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van een 
oppervlaktewaterlichaam:
a. worden gewasbeschermingsmiddelen slechts gebruikt met 
mechanisch voortbewogen apparatuur, indien deze uitsluitend is voorzien 
van driftarme doppen, en zodanig is ingesteld dat de spuitdoppen zich niet 
hoger dan 50 cm boven de grond bevinden;
b. wordt geen gebruik gemaakt van een spuitgeweer dat is voorzien 
van een werveldop of dat gebruik maakt van een werkdruk van 5 bar of 
hoger;
c. worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt bij een 
windsnelheid van meer dan 5 meter per seconde gemeten op 
spuitdophoogte.
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Onkruidbestrijding op verhardingen
Middelen op basis van glyfosaat (Roundup Evolution (11228 N)

WG: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:

• a. onkruidbestrijdingsmiddel
Voor een pleksgewijze toepassing op verhardingen (permanent onbeteelde
terreinen). De toepassing dient te geschieden door toedieningtechnieken 
gestuurd door onkruidsensoren of door onkruidbestrijkers of in geval dit 
niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij  obstakels) door een rugspuit met 
spuitlans;

Toepassing op verhardingen, certificatieplicht en vrijstelling 
Toepassing van dit middel op half-open en gesloten verhardingen is uitsluitend 
toegestaan onder certificaat volgens de ‘criteria voor toepassing van 
onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen’ van de 
Barometer duurzaam Terreinbeheer of een door het Ctgb vergelijkbaar verklaard 
certificatiesysteem.
De certificatieplicht geldt niet voor bedrijven die glyfosaathoudende middelen 
toepassen op niet meer dan 2 ha gesloten en half-open verhardingen per jaar, waarbij 
niet meer dan 1440 gram glyfosaat mag worden gebruikt.
Deze toepassing dient wel te geschieden volgens de ‘criteria voor toepassing van 
onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen’ van de 
Barometer duurzaam Terreinbeheer of een door het Ctgb vergelijkbaar verklaard 
certificatiesysteem.
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Dit is niet de bedoeling !
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Vragen 

• Gebruikers van de middelen moeten het gebruik registreren. Zijn 
deze registraties openbaar?

• Het verbaast ons dat er geen grenzen bestaan voor het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen e.d. per hectare. Vooral uit de 
sierteelt bereiken ons signalen van grote hoeveelheden.

• Mogen de middelen buiten het oppervlakte komen waarop ze 
worden toegepast? Bijvoorbeeld de tuin van de buren.

• Er zijn veel verschillen in de driftbeperkende maatregelen die 
getroffen worden, is dat verklaarbaar? (recht of gunst?)

• Burgers (uit het noorden) die willen klagen krijgen per moeite een 
telefoonnummer te pakken bij VWA en de handhaver blijkt dat op 
grote afstand te zijn (uiterste zuiden)? Klopt dit?

• Burgers stellen dat er alleen gehandhaafd kan worden als een 
handhaver de overtreding vaststelt (smoking gun) klopt dat?
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Bedankt voor uw 

aandacht !


