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Gewasbeschermingsmiddelen
Eur

 

Om in de Europese Unie de handel in gewasbescher

mingsmiddelen tussen de verschillende lidstaten te 

vergemakkelijken en een uniforme regelgeving te 

handhaven in verband met het transport en gebruik 

van deze stoffen werden enkele Europese richtlijnen 

opgemaakt, die bindend zijn voor de Europese 

lidstaten. Hoewel er meerdere verordeningen en 

richtlijnen op Europees niveau opgemaakt werden, is 

de belangrijkste en meest recente

nr. 11107/2009 betreffende het op 

van gewasbeschermingsmiddelen, die op 14 juni 2011 

van kracht werd.

verduidelijkt, waarvan diegene met een belangrijke 

veiligheidsimpact in deze nieuwsbrief weergegeven 

worden.  
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Voorwaarden toelating gewasbeschermingsmiddel 

 

Gewasbeschermingsmiddelen mogen uitsluitend 

stoffen bevatten waarvan is aangetoond dat zij een 

duidelijk voordeel inhouden voor de teelt van planten 

en waarvan de residuen geen schadelijke uitwerking 

op de gezondheid van mens en dier of 

onaanvaardbare effecten voor het milieu hebben. Om 

in de hele EU hetzelfde beschermingsniveau te 

bereiken, zijn er criteria opgesteld die dezelfde zijn 

voor alle lidstaten.  

 

Eens het gewasbeschermingsmiddel toegelaten is 

door de verschillende lidstaten, bevat de toelating 

enkele voorschriften voor het op de markt brengen 

en het gebruik ervan. Hierin wordt bepaald op welke 

planten of plantaardige producten en in welke niet-

agrarische gebieden (bv. spoorwegen, openbare 

ruimten, opslagplaatsen) en voor welke doeleinden 

het gewasbeschermingsmiddel mag worden gebruikt.  

Eveneens worden de gebruiksvoorwaarden om te 

voldoen aan de voorwaarden en eisen van de 

verordening hierin bepaald. Voorbeelden hiervan 

zijn: de maximale dosis per hectare voor elke 

toepassing; de periode tussen de laatste toepassing 

en de oogst; het maximale aantal toepassingen per 

jaar. De toelating kan echter ook beperkingen 

bevatten zoals de verplichting om, voordat het middel 
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wordt gebruikt, alle buren in te lichten die aan drift 

kunnen worden blootgesteld en die hebben gevraagd 

te worden ingelicht of de periode tussen de laatste 

toepassing en de consumptie van het plantaardig 

product. 

 

Voor zover de redenen waarom de goedkeuring niet 

wordt verlengd geen verband houden met de 

bescherming van de gezondheid van mens of dier of 

van het milieu, wordt een respijtperiode vastgesteld 

van ten hoogste zes maanden voor de verkoop en 

distributie, en ten hoogste nogmaals één jaar voor de 

verwijdering, de opslag en het gebruik voor 

bestaande voorraden van de betrokken gewasbe-

schermingsmiddelen. Bij de respijtperiode voor de 

verkoop en distributie wordt rekening gehouden met 

de normale gebruiksperiode van het gewasbescher-

mingsmiddel, maar de totale respijtperiode bedraagt 

ten hoogste 18 maanden.  

 

Etikettering 

 

Informatie over de aanwezigheid van de gevaarlijke 

producten, mogelijke symptomen bij blootstelling en 

te nemen voorzorgsmaatregelen dienen aanwezig te 

zijn op het etiket en het veiligheidsinformatieblad. 

Ook hiervoor dient een algemene regelgeving 

opgemaakt te worden. Dit uitte zich in Verordening 
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286/2011 betreffende de indeling, etikettering en 

verpakking van chemische stoffen en mengsels, met 

het oog op de aanpassing aan de technische en 

wetenschappelijke vooruitgang. 

 

Etiket 

 

Het etiket dient steeds opgemaakt te zijn in de taal 

van de gebruiker. Naast de identificatie van de 

producten en de gegevens van de producent kunnen 

op het etiket ook gevaarsymbolen, R-zinnen en S-

zinnen teruggevonden worden. 

 

R-zinnen zijn standaardformuleringen die de 

gebruiker wijzen op eventuele gevaren bij het 

gebruik van de stof en de te nemen 

voorzorgsmaatregelen. 

 

Tabel 1: voorbeelden van enkele R-zinnen 

 

R-zin Betekenis 

R1 In droge toestand ontplofbaar 

R2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere 

ontstekingsoorzaken 

R20 Schadelijk bij inademing 

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid 

R22 Schadelijk bij opname door de mond 

R21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond 

R36 Irriterend voor de ogen 

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen 

R38 Irriterend voor de huid 

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 
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S-zinnen daarentegen zijn veiligheidsaanbevelingen 

bedoeld om risico’s te beperken. Ook hier geldt 

dezelfde standaardformulering. 
 

S-zin Betekenis 
S1 Achter slot bewaren 

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren 

S24 Aanraking met de huid vermijden 

S25 Aanraking met de ogen vermijden 

S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

S36/39 Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel 

voor de ogen of het gezicht 
Tabel 2: Voorbeelden van enkele S-zinnen 

 

Vanaf 1 juni 2015 dienen ook alle 

gewasbeschermingsmiddelen aan de nieuwe GHS-regeling 

te voldoen. Het etiket mag vanaf dan dus niet langer de R- 

en S-zinnen bevatten, maar moet voorzien zijn van H- en P-

zinnen. Dit houdt ook in dat de 

waarschuwingspictogrammen gewijzigd zullen worden, 

waardoor iedereen die gewasbeschermingsmiddelen in 

zijn bezit heeft, nieuwe signalisatie zal moeten aanbrengen 

op het fytolokaal. Hierover volgt later meer in een 

volgende nieuwsbrief. 

 

De bestrijdingsmiddelen worden ingedeeld in twee 

grote klassen: klasse A producten zijn zeer toxisch, 

toxisch of corrosief. Deze producten mogen enkele 

door een erkende verdeler verkocht worden en enkel 

gebruikt worden door een erkende gebruiker. Klasse 
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B producten zijn irriterend of schadelijk. Deze 

producten mogen door iedereen gebruikt worden, 

maar de verdeler moet erkend zijn. Producten die 

geen van beide klassen horen, mogen vrij verdeeld en 

toegepast worden.  

 

Op het ogenblik van het verstrekken van producten 

van klassen A en B plaatst de erkende verkoper op de 

verpakking een etiket of stempel met zijn naam, adres 

en erkenningsnummer. 

 

De gevaarsymbolen in onderstaande tabel zijn niet 

geassocieerd met de toxiciteit van het product maar 

met andere eigenschappen, zoals de 

ontvlambaarheid, de gevoeligheid voor oxidatie, 

gevoeligheid voor ontploffing of de invloed op het 

milieu. Tot juni 2015 mogen deze pictogrammen nog 

gebruikt worden, nadien worden ze vervangen door 

nieuwe. 
 

Gevaarsymbool en 

lettercode 

Klasse Betekenis 

T+ 

 

A 

 

Zeer toxisch: een zeer kleine hoeveelheid 

van het product leidt bij opname tot 

ernstige acute of chronische 

gezondheidseffecten tot zelfs de dood. 

T 

 

A 

 

Toxisch: bij opname van een beperkte dosis 

kan het product ernstige acute of 

chronische gezondheidseffecten tot zelfs de 

dood veroorzaken. 
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C 

 

 

A 

Corrosief: het product vernietigt de cellen 

van de opperhuid of verbrandt de huid of 

de slijmvliezen. Ernstige brand-wonden zijn 

het resultaat. 

Xn 

 

 

B 

Schadelijk: de stof geeft in een relatief hoge 

dosis door opname aanleiding tot effecten 

voor de gezondheid. Schadelijk betekent 

minder toxisch. 

Xi 

 
B 

 

Irriterend: het product leidt (al dan niet na 

herhaaldelijk contact) tot lokale effecten op 

de plaats van contact (vb. huid of 

luchtwegen). Symptomen zijn van 

voorbijgaande aard zoals jeuk, roodheid of 

ontsteking. 

Xi 

 

B 

 

Sensibiliserend: stoffen die door inademing 

of door opname via de huid 

overgevoeligheid kunnen veroorzaken. 

F+ 

 
- 

Zeer licht ontvlambaar: deze producten 

zullen ontbranden als er een 

ontstekingsbron in de buurt is. Het 

vlampunt (minimum-temperatuur waarbij 

een brandbaar mengsel gevormd kan 

worden) is lager dan 0° C. 

F 

 

- 

Licht ontvlambaar: deze producten zullen 

ontbranden als er een ontstekingsbron  in 

de buurt is. Het vlampunt bevindt zich 

tussen 0° C en 21° C. 

O 

 

- 
Oxiderend: deze stoffen bevorderen sterk 

de verbranding van brandbare stoffen. 

E 

 

- 

 

Ontplofbaar of explosief: deze stoffen 

kunnen aanleiding geven tot ontploffing bij 

een bepaalde temperatuur, schokken of 

wrijving. 

N 

 

- 

 

Milieugevaarlijk: producten waarvan het 

gebruik direct of na verloop van tijd gevaar 

oplevert of kan opleveren voor het milieu. 

Tabel 3: Verschillende gevaarsymbolen met hun bijbehorende 

lettercode, klassering en betekenis. 
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Veiligheidsinformatieblad  

 

Naast het etiket bestaat er nog een tweede document 

met nuttige informatie voor de gebruiker betreffende 

het product. Een veiligheidsinformatieblad is een 

gestructureerd document met informatie over de 

risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en 

aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het 

werk. 

De bedoeling is dat de gebruiker: 

• weet welke gevaarlijke chemische agentia op de 

werkplek aanwezig zijn; 

 

• weet welke de risico's verbonden aan het gebruik 

ervan zijn voor de veiligheid en de gezondheid 

van de werknemers en voor het milieu; 

 

• de nodige maatregelen kan treffen voor de 

bescherming van de gezondheid, de veiligheid en 

het milieu op het werk. 

 

Het veiligheidsinformatieblad bevat veel meer 

gegevens dan het etiket. Iedere gebruiker heeft er dus 

baat bij om deze fiches op te vragen bij de verdeler en 

informatie over het correcte gebruik zorgvuldig te 

lezen voor gebruik. 
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Bijhouden van registers 

 

Professionele gebruikers van gewasbeschermings-

middelen houden registers bij van de gewasbescher-

mingsmiddelen die zij gebruiken, met vermelding van 

de naam van het gebruikte gewasbeschermingsmid-

del, het tijdstip en de dosis van de toepassing, het 

gebied en het gewas waarop het gewasbescher-

mingsmiddel werd gebruikt, en bewaren die registers 

gedurende ten minste drie jaar. Ook de identiteit en 

de woonplaats van de persoon voor wie de 

behandeling met het product werd uitgevoerd dienen 

genoteerd te worden. Relevante informatie in deze 

registers stellen zij op verzoek ter beschikking van de 

bevoegde autoriteit. Derde partijen, zoals de drink-

waterindustrie, detailhandelaars of omwonenden 

kunnen zich tot de bevoegde instantie wenden met 

het verzoek toegang tot deze informatie te verkrijgen. 

 

Voorzorgsmaatregelen gebruik 

 

Bij gebruik van een bestrijdingsmiddel dient de 

gebruiker de nodige maatregelen te nemen om te 

vermijden dat er schade wordt berokkend aan de 

gezondheid van mens en nuttige dieren zoals 

natuurlijke vijanden en, algemener, aan het milieu.  

Volgende voorschriften dienen toegepast te worden: 
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• de producten in hun oorspronkelijke verpakking 

in een afgesloten kast of lokaal bewaren, buiten 

het bereik van onbevoegden; 

 

• werknemers die met de producten werken de 

nodige persoonlijke beschermingsmiddelen 

voorzien; 

 

• werknemers inlichten over de te nemen 

veiligheids- en gezondheidsmaatregelen; 

 

• zeep, handdoeken en zuiver water te voorzien; 

 

• voertuigen, voorwerpen of werktuigen die in 

aanraking komen met het product onmiddellijk te 

reinigen; 

 

• de oorspronkelijke verpakking na gebruik op 

gepaste wijze onschadelijk maken; 

 

• waswater, behandelingsoverschotten en 

bezinksel van vaten opvangen, zodat deze niet in 

het milieu kunnen terechtkomen. 
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Besluit 

 

Deze verordening heeft tot doel het vrije verkeer van 

deze producten en de beschikbaarheid ervan in de 

lidstaten te bevorderen. Een dergelijke doorgedreven 

harmonisatie van de regels zorgt er bijgevolg voor 

dat Europa zijn concurrentiekracht op de 

landbouwmarkt kan versterken. 

Verder zorgt deze verordening voor een duidelijkere 

regelgeving, wat dan weer makkelijker op te volgen is 

door de professionele gebruikers. 


