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Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen – hulpmiddelen voor de controle van
het bezit
Het verhandelen, gebruiken en bezitten van gewasbeschermingsmiddelen die niet of niet langer erkend zijn, is
verboden bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 en bij het KB van 28 februari 1994. Deze producten, ook NVGM1
of NBGM2 genoemd, moeten derhalve in het opslaglokaal worden bewaard, gescheiden van andere producten
en duidelijk geïdentificeerd als producten die niet meer verkocht of gebruikt mogen worden (bijvoorbeeld door
middel van een affiche met "NBGM", "vervallen",...). Zij moeten aan Agrirecover worden meegegeven tijdens
hun ophaalcampagnes voor NBGM en NVGM die om de twee jaar worden georganiseerd
(http://www.agrirecover.eu).
Bijkomende informatie : http://www.favv‐afsca.fgov.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/
Hoe nagaan of een gewasbeschermingsmiddel of een toevoegingsstof in België toegelaten is ?
De website Fytoweb (http://www.fytoweb.fgov.be) lijst de informatie betreffende toegelaten producten in
België op. De volgende lijsten zijn beschikbaar :

Lijst van toegelaten producten (xxxxx/B) ;
‐ Lijst van toegelaten producten (xxxxx/B) ;
‐ Lijst van producten voor parallelinvoer (xxxxx/P)
toegelaten sinds 1 januari 2011 ;
‐ Lijst van vervallen/ingetrokken toelatingen sinds
1 januari 2013 en opgebruiktermijnen ;
‐ Lijst van afgeleverde toelatingen in toepassing
van artikel 53 van verordening (EG) Nr 1107/2009
(noodsituaties) ;

De toleranties die het FAVV toepast en de in acht te nemen voorwaarden voor de opslag van NBGM door de
landbouwers zijn beschreven in de omzendbrief van 8 maart 2011 betreffende het bezit van NBGM door
professionele gebruikers. Het gebruik van de onderstaande indicatieve lijsten als aanvulling op de lijsten op
Fytoweb maken het mogelijk de naleving van deze toleranties na te gaan.
‐ Indicatieve lijst van toelatingen voor parallelinvoer (xxxxx/P) 2007‐2015 ;
‐ Indicatieve lijst van ingetrokken toelatingen vóór 1995 ;
‐ Indicatieve lijst van ingetrokken toelatingen tussen 1 januari 1995 en 31 december 2012.

Pas op : Deze indicatieve lijsten zijn een hulpmiddel om het bezit van gewasbeschermingsmiddelen en
toevoegingstoffen te controleren. Het FAVV wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van fouten in deze
lijsten.
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