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1. Doel
Op14 juni 2011 is verordening (EG) nr .1107/2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen in alle lidstaten in werking getreden. Die verordening legt voorschriften
vast met betrekking tot de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, het op de markt brengen ervan
en het gebruik ervan binnen de Gemeenschap.
De verordening schrijft ook voor dat de professionele gebruikers en de distributeurs van
gewasbeschermingsmiddelen registers moeten bijhouden. Die verplichting komt bovenop de
verplichtingen die reeds in andere wetgevingen zijn opgelegd.
Deze omzendbrief heeft als doel een overzicht te geven van de verschillende wetgevingen waarbij de
professionele gebruikers en de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen verplicht worden om
een register bij te houden.

2. Toepassingsgebied
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Verordening (EG) nr.1107/2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad, artikel 67 ;

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid
in de voedselketen, artikel 6 en bijlage 2 ;
Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne,bijlage 1 – deel A – III – 9 ;
Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne, artikel 7 ;
Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne, artikel 6 ;
Verordening (EG) nr.183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne, bijlage 1 –
deel A – II – 2.

3.2.

Andere

Gids voor de autocontrole in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen
voor landbouwkundig gebruik (G-010) ;
Sectorgids autocontrole voor de primaire productie (G-040) ;
Autocontrolegids voor de loonwerkers voor de primaire plantaardige productie (G-033) ;
Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering (G-038).

4. Definities en afkortingen
Gewasbeschermingsmiddelen :

middelen zoals omschreven in artikel 2,1 van verordening (EG) nr.
1107/2009 . Het betreft voornamelijk herbiciden, fungiciden,
insecticiden en groeiregulatoren ;

Professionele gebruiker :

elke persoon die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in het
kader van zijn beroepsactiviteiten. Vallen met name onder deze
definitie :
- exploitanten van levensmiddelen- en diervoederbedrijven
die plantaardige producten produceren of oogsten
(landbouwers, …)
- exploitanten uit de non food sector die plantaardige
producten produceren of oogsten (siertelers,
boomkwekers, zaaizaadproducenten, …)
- dienstverleners (aannemers van landbouwwerken,
tuinaannemers, …)
- andere professionele gebruikers (gemeentebesturen, …)

Distributeur :

elke operator die gewasbeschermingsmiddelen op de markt
brengt. Vallen met name onder deze definitie : producenten,
leveranciers, importeurs, exporteurs van en groot- en
kleinhandelaars in gewasbeschermingsmiddelen.

KB :

koninklijk besluit

5. Gewasbeschermingsmiddelenregisters
5.1

Register over het gebruik

Diverse wetgevingen verplichten de professionele gebruikers ertoe om registers bij te houden over
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen :
 Verordening 852/2004 legt sinds 1 januari 2006 de verplichting om registers over het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen bij te houden op aan de exploitanten van
levensmiddelenbedrijven die plantaardige producten produceren of oogsten. Het KB van 22
december 2005 geeft aan welke gegevens geregistreerd moeten worden :
• Gebruikt middel (volledige benaming) ;
• Datum van de behandeling ;
• Teelt ;
• Kas- ,perceel- of opslageenheid-nummer ;
• Partijnummer
• Dosis per ha of per ton;
• Behandelde oppervlakte of hoeveelheid;
• Plantdatum ;
• Oogstdatum of datum van het in de handel brengen;
• Datum bemonstering ;
• Analyseresultaten.
De vorm waarin die gegevens moeten worden geregistreerd is niet vastgelegd maar het
registreren moet wel gestructureerd gebeuren en, in toepassing van het KB van 13 juli 2014,
binnen de 7 dagen na het gebruik van het product.
 Het KB van 14 november 2003 schrijft voor dat de registers over het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen gedurende vijf jaar moeten worden bewaard.
De sectorgidsen voor autocontrole van de primaire plantaardige productie (G-012) en voor de
aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie (G-033)
geven preciezere aanduidingen over het bijhouden van die registers en geven voorbeelden
van documenten aan de hand waarvan de registratie kan gebeuren.


Verordening 183/2005 verplicht de exploitanten van diervoederbedrijven sinds 1 januari
2006 ertoe registers bij te houden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De
verordening geeft niet aan welke gegevens geregistreerd moeten worden. Aangezien
exploitanten van diervoederbedrijven het KB van 14 november 2003 moeten toepassen,
moeten zij de registers gedurende 5 jaar bewaren.

 Verordening 1107/2009 verplicht de professionele gebruikers ertoe om registers bij te houden
over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die registers moeten gedurende drie jaar
worden bewaard en de volgende gegevens vermelden :
• naam van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel ;
• tijdstip van de toepassing ;
• gewas waarop het gewasbeschermingsmiddel werd gebruikt ;
• plaatsaanduiding van het behandelde gewas ;
• toegepaste dosis.

Wat zijn de concrete gevolgen van de inwerkingtreding van verordening
1107/2009 voor de professionele gebruikers ?
Met de inwerkingtreding van verordening 1107/2009 wordt de verplichting om registers bij te houden
over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid tot alle professionele gebruikers. Er zijn
geen concrete gevolgen voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven die plantaardige producten
produceren of oogsten en evenmin voor exploitanten van diervoederbedrijven. Vanaf 14 juni moeten
de exploitanten van non food bedrijven en de andere beroepsmatige gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen op wie verordeningen 852/2004 en 183/2005 niet van toepassing waren
echter ook registers bijhouden.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verplichtingen in verband met het bijhouden van
registers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor professionele gebruikers al
naargelang van de activiteit die zij beoefenen :
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5.2 Register over het op de markt brengen
Diverse wetgevingen verplichten de distributeurs ertoe om registers bij te houden over het op
de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

 Het KB van 14 november 2003 verplicht de distributeurs sinds 1 januari 2005 om de
traceerbaarheid te garanderen van de gewasbeschermingsmiddelen die zij op de markt
brengen. Zij moeten met het oog daarop de gegevens registreren van de producten die in hun
bedrijfseenheid worden aangevoerd en eruit worden afgevoerd en een link tussen beide
garanderen. De volgende gegevens moeten geregistreerd worden :
• identificatie van het product
• hoeveelheid,
• datum van ontvangst/levering,
• identificatie van de bedrijfseenheid die het product levert/in ontvangst neemt
De vorm waarin de verplichte registratie van deze gegevens moet gebeuren is niet
vastgelegd. De gegevens moeten gedurende ten minste twee jaar worden bewaard.
De gids voor autocontrole in de sector van de productie en de distributie van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (G-010) en de autocontrolegids voor de
handel in granen en agro-toelevering (G-038) gaan nader in op het bijhouden van de registers
en geven voorbeelden van documenten om de gegevens te registreren.
 Verordening 1107/2009 legt met ingang van 14 juni 2011 aan de distributeurs de verplichting
op om registers bij te houden van de gewasbeschermingsmiddelen die zij op de markt
brengen. Die registers moeten gedurende 5 jaar worden bewaard. De verordening geeft niet
nader aan welke gegevens geregistreerd moeten worden.

Wat zijn de concrete gevolgen van de inwerkingtreding van verordening
1107/2009 voor de distributeurs ?
Met uitzondering van de termijn gedurende welke de registers bewaard moeten worden (5 jaar
in plaats van 2 jaar) legt Verordening 1107/2009 aan de distributeurs geen extra
verplichtingen op aangezien het KB van 14 november 2003 hen er reeds toe verplicht om de
traceerbaarheid van hun producten te garanderen.
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