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1. Doel
De wetgeving verbiedt het bezit en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die niet erkend zijn
in België of waarvan de erkenning niet geldig is.
Het is voor de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen echter moeilijk om hieraan steeds te
voldoen aangezien de lijst met erkende producten regelmatig wordt gewijzigd. Het FAVV is hiervan op
de hoogte en hanteert een zekere tolerantie inzake dit wettelijk voorschrift, mits de naleving van
bepaalde voorwaarden, om de gebruikers de kans te bieden zich in orde te stellen.
Deze omzendbrief heeft als doel de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen te informeren over
de tolerantie die het FAVV hanteert in geval van het bezitten van niet-bruikbare
gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) alsook over de hierbij te respecteren voorwaarden.

2. Toepassingsgebied
De inspecties uitgevoerd door het FAVV, betreffende het bezit van gewasbeschermingsmiddelen
waarvan het gebruik verboden is, bij de beroepsgebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het
gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, artikel 7.
3.2.

Andere
/

4. Definities en afkortingen
Producten = gewasbeschermingsmiddelen

NBGM = niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen
PV = proces-verbaal
PCE = provinciale controle-eenheid

5. Bezit van niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen (NBGM)
Vooraleer een gewasbeschermingsmiddel in België in het bezit kan gehouden en gebruikt worden,
moet dit erkend zijn. De toegelaten producten zijn herkenbaar aan het erkenningnummer (…/B) of
door het toelatingsnummer van parallelle invoer (…/P) op het etiket. De lijst van de in België erkende
producten is raadpleegbaar op de website http://www.fytoweb.fgov.be.
De erkenning van een product kan vervallen zonder verlenging of om verschillende redenen worden
ingetrokken (bv. om de bescherming van het milieu, de gebruiker of de consument te garanderen). In
dat geval, eventueel na een uitstel om de voorraad te gebruiken, mag het product niet langer in het
bezit worden gehouden, noch worden gebruikt. De lijst met erkende producten evolueert permanent
en daarom is het nodig de website van fytoweb regelmatig te raadplegen.
Een manier om zich van de NBGM te ontdoen is deze overmaken aan Phytofar Recover tijdens hun
gratis ophalingen. Deze ophalingen vinden plaats om de twee jaar (onpare jaren). Naast
laatstgenoemde ophalingen voert Phytofar Recover op aanvraag ook betalende ophalingen uit.
Uitgebreide
informatie
over
deze
ophalingen
is
beschikbaar
op
de
website
http://phytofar.vrconsulting.be/info.php?sub=4&lang=2.
Het FAVV controleert tijdens haar inspecties of alle producten aanwezig in het opslaglokaal van de
gebruikers, mogen in het bezit gehouden en gebruikt worden. In geval van het bezitten van NBGM,
hanteert het FAVV, mits een identificatie en afzonderlijke opslag, een vaste tolerantie van twee jaar
die de gebruiker toelaat zich van deze middelen te ontdoen via één van de ophaalcampagnes
georganiseerd door Phytofar Recover. Op NBGM van minder dan vier jaar en NBGM afkomstig van de
overname van een landbouwbedrijf wordt een bijkomende tolerantie toegepast.
De volgende gevallen worden onderscheiden :
I.

Bezitten van producten die nooit in België werden erkend (producten afkomstig van andere
Lidstaten, …)
Het bezitten van dergelijke producten is verboden. De controle wordt als non-conform beschouwd,
de producten worden door het FAVV in beslag genomen en een PV van overtreding wordt
opgesteld.

II.

Bezitten van NBGM waarvan het gebruik nog was toegelaten op 1 januari van het jaar x-2
(voor een inspectie uitgevoerd in 2011, waren de producten nog toegelaten op 1 januari 2009) :
A. Als de opslag van deze NBGM in het fytolokaal plaatsvindt, afgezonderd van andere
producten en duidelijk geïdentificeerd (een karton met vermelding NBGM, vervallen
producten, …), wordt de controle als conform beschouwd. De NBGM worden door het
FAVV in beslag genomen met het oog op hun afgifte tijdens de volgende ophaling
georganiseerd door Phytophar Recover.
B. Als de opslag van deze NBGM niet afzonderlijk en niet duidelijk geïdentificeerd
plaatsvindt, wordt de controle als non-conform beschouwd. De producten worden door het
FAVV in beslag genomen met het oog op hun afgifte tijdens de volgende ophaling
georganiseerd door Phytophar Recover. De gebruiker wordt erop gewezen dat hij deze
producten niet langer mag bezitten en gebruiken.

III.

Bezitten van NBGM waarvan het gebruik was toegelaten tussen 1 januari van het jaar x-4 en
1 januari x-2 (voor een inspectie uitgevoerd in 2011, waren de producten nog toegelaten tussen 1
januari 2007 en 1 januari 2009) :

A. Als de opslag van deze NBGM in het fytolokaal plaatsvindt, afgezonderd van andere
producten, duidelijk geïdentificeerd (karton met vermelding NBGM, vervallen
producten,…) en geregistreerd1 (naam van de NBGM, geschatte overblijvende
hoeveelheid en registratiedatum), wordt de controle als non-conform beschouwd. De
NBGM worden door het FAVV in beslag genomen met het oog op hun afgifte tijdens de
volgende ophaling georganiseerd door Phytophar Recover. Deze non-conformiteit leidt
niet tot een PV, maar er wordt wel een waarschuwing opgesteld.
De eventuele vaststelling van andere non-conformiteiten tijdens de inspectie (vb. : register
van bespuitingen, …) kunnen echter leiden tot het opstellen van een PV van overtreding.
B. Als de opslag van de NBGM niet afgezonderd en/of geïdentificeerd plaatsvindt, wordt de
controle als non-conform beschouwd, de producten worden door het FAVV in beslag
genomen en een PV van overtreding wordt opgesteld.
IV.

Bezitten van NBGM waarvan het gebruik niet langer is toegelaten op 1 januari van het jaar
x-4 (voor een inspectie uitgevoerd in 2011, waren de producten niet langer toegelaten op 1 januari
2007)
Het bezitten van dergelijke producten is verboden. De gebruiker heeft twee keer de kans gehad
deze producten af te geven aan Phytofar Recover. De controle wordt als non-conform beschouwd,
de producten worden door het FAVV in beslag genomen en een PV van overtreding wordt
opgesteld.

V.

Bezitten van NBGM, afkomstig van de overname van een landbouwbedrijf, waarvan het
gebruik niet langer is toegelaten.
A. Als de opslag van deze NBGM in het fytolokaal plaatsvindt, afgezonderd van andere
producten, duidelijk geïdentificeerd (karton met vermelding NBGM, vervallen
producten,…) en geregistreerd1 (naam van de NBGM, geschatte overblijvende
hoeveelheid en registratiedatum) en vooraf aan de bevoegde PCE werd gemeld, wordt de
controle als conform beschouwd. De NBGM worden door het FAVV in beslag genomen
met het oog op hun afgifte tijdens de volgende ophaling georganiseerd door Phytophar
Recover.
Deze tolerantie blijft geldig tot de volgende ophalingscampagne van Phytofar Recover die
volgt op de datum van de melding aan de PCE.
Deze aanpak is van toepassing op de NBGM maar eveneens op alle producten waarvan
het bezit is verboden (geneesmiddelen bv.).
B. In geval één of meerdere hierboven toegelichte voorwaarden niet wordt/worden
nageleefd, wordt de controle als non-conform beschouwd. De producten worden door het
FAVV in beslag genomen en een PV van overtreding wordt opgesteld.

Tabel 1, in bijlage, geeft de verschillende gevallen weer.

6. Bijlagen

Tabel 1 : overzicht van de verschillende gevallen m.b.t. het bezitten van NBGM

1

Er is geen formaat voor deze registratie. Idealiter betreft dit een blad toegevoegd aan de producten
in het fytolokaal. De registratie in het register van de bespuitingen of het IN-OUT register wordt
eveneens aanvaard.

NBGM

Afzonderlijke en
duidelijk
geïdentificeerde
opslag

Registratie van de
naam van het
product, de
overblijvende
hoeveelheid en de
datum

Nooit erkend in
België
Gebruik toegelaten
tot 1 januari jaar x-2
Gebruik toegelaten
tussen 1 januari jaar
x-2 en 1 januari jaar
x-4
Gebruik niet
toegelaten tot 1
januari jaar x-4,
andere gevallen
Producten afkomstig
van overname bedrijf
waarvan het gebruik
niet langer toegelaten
is2

JA
NEE
JA
NEE

JA
NEE

Registratie
gemeld aan de
PCE

Controlestatus

Geval

Non-conform met
PV

I

Conform
Non-conform
met opmerking
Non-conform
met waarschuwing
Non-conform
met PV
Non-conform
met PV

IIA
IIB

Conform
Non-conform
met PV

IIIA
IIIB
IV

VA
VB

= niet van toepassing

7. Overzicht van de revisies

Versie
1

2

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
-

In dat geval wordt er onder producten verstaan gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en
andere producten die niet/niet langer mogen gebruikt worden.

