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SAMENVATTING 
Biociden worden gebruikt door zowel beroepsgebruikers als amateurs. Producten uit klasse A 
mogen niet door amateurs gebruikt worden. Niet-geklasseerde producten, daarentegen, mogen 
door amateurs en/of professionelen gebruikt worden, afhankelijk van het risico. Het toegelaten 
gebruik wordt gespecificeerd in de toelatingsakte. In het kader van het Programma voor de 
Reductie van pesticiden en biociden werd de procedure opgestart tot splitsing van de 
erkenningen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tussen beroepsgebruikers en 
amateur. Een gelijkaardig scenario wordt nu overwogen voor biociden. 

Het doel van een splitsing van de toelatingen is dat producten voor professioneel gebruik 
volledig (administratief en fysisch) gescheiden worden van de producten voor amateurs, en 
zodoende niet meer beschikbaar zijn voor amateurs. De haalbaarheid van een dergelijke splitsing 
werd getoetst via een bevraging van verschillende actoren in de sector, met name producenten, 
toelatingshouders, erkende gebruikers, de distributie, enz… 

Uit de bevraging blijkt dat verschillende actoren zich de vraag stellen of een dergelijke splitsing 
wel nodig is om de bescherming van de amateur te verbeteren. De overheid heeft reeds 
verschillende instrumenten in handen om de amateur te beschermen, met name de risico-analyses 
en de toelatingsakte. De risico-analyse wijst uit of een product geschikt is voor professionelen, 
voor amateurs of voor beiden. Via het instrument van de toelatingsakte wordt dit vastgelegd en 
kunnen extra beschermingsmaatregelen en voorwaarden opgelegd worden m.b.t. bvb. verpakking 
of etiket. 

Verder zijn een aantal voorwaarden om een splitsing in praktijk te doen werken niet vervuld. In 
de eerste plaats is het begrip professionele gebruiker niet gedefinieerd. Verder zal er enige vorm 
van registratie en licentie gekoppeld moeten worden aan de professionele gebruiker, om te 
verzekeren dat de amateur zich geen toegang kan verschaffen tot de producten voor 
professioneel gebruik. Verder kan de vraag gesteld worden in welke mate het zin heeft om de 
amateur af te schermen voor professionele producten als de beroepsgebruikers, zoals horeca-
uitbaters en bakkers (die geen opleiding hoeven te volgen), toegang hebben tot de veel 
gevaarlijkere klasse A producten. Door onoordeelkundig gebruik van deze producten kunnen zij 
de amateur in gevaar brengen. Tenslotte zal een splitsing in praktijk niets uithalen als er geen 
controle is op het terrein. Op dit moment bevinden zich een aantal producten voor professionelen 
en zelfs een klasse A product in de gemiddelde doe-het-zelf zaak of tuincentrum. 

Een eventuele splitsing zal ook een niet te verwaarlozen bijkomende belasting opleggen voor de 
sector, zowel op administratief, logistiek als financieel gebied. De producenten, 
toelatingshouders en distributie zullen een dubbele stock moeten aanleggen voor in essentie 
hetzelfde product. Voor bepaalde kleinere producenten en distributieketens zal dit niet haalbaar 
zijn, waardoor bepaalde producten uit de markt kunnen verdwijnen. Ook de administratieve en 
financiële kost van een extra toelating maken het mogelijk niet meer rendabel om een bepaald 
product op de markt te houden of te brengen, hetzij voor professionelen, amateurs of beiden. Dit 
laatste is meteen ook de belangrijkste zorg van de erkende gebruikers: zij vrezen dat een aantal 
producten van de markt zullen verdwijnen, zoals dat in Nederland reeds het geval is. Dit kan 
leiden tot een snel groeiende resistentie tegen het beperkte aantal overblijvende producten, en tot 

I 



ARCADIS ECOLAS Samenvatting 
07/12779 Draft eindrapport – Splitsing toelating biociden 

illegale import van verboden producten uit het buitenland zonder dat hierop nog enige vorm van 
controle mogelijk is. 

Binnen de sector is er zeker een groot draagvlak voor een goede bescherming van de consument, 
onder meer via een veilige verpakking, duidelijke etiketten, een beter markttoezicht, enz… Een 
splitsing van de toelating wordt echter als een zeer grote kost aanzien, waarbij de baten (betere 
bescherming van de amateur) beperkt of twijfelachtig zijn. 

In plaats van een splitsing van de toelating kan de amateur ook beter beschermd worden door 
volgende maatregelen: 

• Ban professionele producten uit de winkel: beperk hun verkoop tot business-to-business 
distributie en achter de toonbank van speciaalzaken 

• Informeer en sensibiliseer de distributie inzake regelgeving en problematiek rond 
biociden 

• Onderzoek hoe een veilige toepassing van professionele producten door professionele 
‘amateurs’ zoals poetsvrouwen (zij worden waarschijnlijk niet altijd even goed opgeleid) 
verzekerd kan worden 

• Limiteer de lijst van beroepsgebruikers: schrap op korte termijn gebruikers die via 
rechtstreeks contact het grote publiek kunnen blootstellen aan klasse A producten (bvb. 
horeca en grootkeukens, inrichtingen voor de verkoop van eetwaren van plantaardige of 
dierlijke oorsprong, zwembaden en sporthallen, en zonnebankcentra). 

• Hef de lijst van beroepsgebruikers op: werk op middellange termijn een systeem uit 
waarbij álle gebruikers van klasse A producten een opleiding moeten volgen. 

• Versterk de rol van het Comité voor Advies inzake Biociden: het Comité maakt uit of een 
product veilig genoeg is voor amateurgebruik en/of professionelen. Als enkel voor 
professionelen, dan kunnen de toegelaten distributiekanalen vastgelegd worden in de akte 
en eventuele specifieke voorwaarden (bvb. minimum verpakkingsgrootte). Als enkel 
bedoeld voor amateurgebruik, dan kunnen specifieke voorwaarden vastgelegd worden in 
de toelatingsakte (bv. maximum verpakkingsgrootte, verbod op promoties, bijvoegen 
doseermiddel, enz…). Als toegelaten voor amateurs én professionelen kunnen eveneens 
specifieke voorwaarden worden vastgelegd die de bescherming van de amateur kunnen 
verbeteren. 

• Leg geen algemene voorwaarden op, want heel wat eigenschappen zijn productspecifiek. 
Werk in de toelatingsakte op maat van het product. 

• Zet sterker in op inspectie: de toelatingsakte kan als basis dienen. 
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RÉSUMÉ 
Des biocides sont utilisés tant par des professionnels que par des amateurs. Des produits de la 
classe A ne peuvent être employés par des amateurs. Des produits non classés, en revanche, 
peuvent être utilisés par des amateurs et/ou par des professionnels, en fonction du risque. 
L’emploi autorisé est spécifié dans l’acte d’autorisation. Dans le cadre du Programme de 
réduction des pesticides et des herbicides, on a lancé la procédure en vue de la scission des 
agréations des pesticides entre utilisateurs professionnels et amateurs. Un scénario similaire est 
actuellement envisagé pour les biocides. 

Le but d’une scission des autorisations est de séparer (de manière administrative et physique) les 
produits à usage professionnel des produits pour amateurs, afin de mettre les premiers hors de la 
portée des amateurs. La faisabilité d’une telle scission a été vérifiée au moyen d’une enquête 
auprès de plusieurs acteurs du secteur, notamment des producteurs, des détenteurs 
d’autorisations, des utilisateurs agréés, des distributeurs etc... 

Les résultats montrent que plusieurs acteurs se demandent si une telle scission est nécessaire 
pour mieux protéger les amateurs. Les autorités disposent d’ores et déjà de plusieurs instruments 
pour protéger les amateurs, notamment les analyses des risques et l’acte d’autorisation. 
L’analyse des risques permet de conclure qu’un produit convient aux professionnels, aux 
amateurs ou à tous deux. Cela peut être établi au moyen de l’instrument de l’acte d’autorisation, 
qui permet aussi d’imposer des mesures de protection et des conditions supplémentaires, par ex. 
en matière de l’emballage ou de l’étiquette. 

En outre, un certain nombre de conditions nécessaires au fonctionnement pratique de la scission 
ne sont pas réalisés. Tout d’abord, la définition de la notion d’utilisateur professionnel fait 
défaut. Ensuite, il faudra imposer aux utilisateurs professionnels une certaine forme 
d’enregistrement et de licence, pour empêcher l’amateur d’accéder aux produits destinés à 
l’usage professionnel. Aussi peut-on s’interroger sur le sens d'interdire aux amateurs l’usage de 
produits professionnels, alors que des utilisateurs professionnels, tels qu’exploitants du secteur 
horeca et boulangers (qui ne doivent suivre aucune formation), ont accès aux produits bien plus 
dangereux de la classe A. Par une mauvaise utilisation de ces produits, ils peuvent mettre en 
danger les amateurs. Finalement, une scission n’aura en réalité aucun effet, tant qu’il n’y a pas de 
contrôle sur le terrain. Actuellement, plusieurs produits pour professionnels voire un produit de 
la classe A se trouvent dans les centres de bricolage et de jardinage les plus courants. 

Une scission éventuelle imposera au secteur également une charge supplémentaire et non 
négligeable, tant au niveau administratif, que logistique et financier. Les producteurs, les 
détenteurs d’autorisations et les distributeurs devront constituer un double stock pour des 
produits essentiellement identiques. Pour certains petits producteurs et chaînes de distribution, 
cela ne sera pas faisable, ce qui risque d’entraîner la disparition de certains produits du marché. 
Les coûts administratifs et financiers d’une autorisation supplémentaire pourraient également 
compromettre la rentabilité du maintien ou de l’introduction d’un produit quelconque sur le 
marché, soit pour des professionnels, pour des amateurs ou pour tous deux. Ce dernier point est 
aussi la préoccupation principale des utilisateurs agréés: ils craignent qu’un certain nombre de 
produits disparaissent du marché, comme c’est déjà le cas aux Pays-Bas. Cela risque d’aboutir à 
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une augmentation rapide de la résistance au nombre limité de produits restants et à l’importation 
illégale de produits interdits depuis l’étranger, qui échappent alors à toute forme de contrôle. 

Il y a au sein du secteur certainement une vaste base en faveur d’une bonne protection du 
consommateur, entre autres par le biais d’un emballage sûr, d’étiquettes claires, d’une meilleure 
surveillance du marché etc... Une scission de l’autorisation, cependant, est considérée comme un 
coût très important, dont les avantages (une meilleure protection des amateurs) sont limités ou 
douteux. 

Au lieu d’une scission des autorisations, l’amateur peut être mieux protégé par les mesures 
suivantes : 

• Interdiction de la vente des produits pour professionnels dans les centres de bricolage, les 
centres de jardinage et les supermarchés : la vente doit être limitée à la distribution 
professionnelle ou la vente derrière le comptoir dans des magasins spécialisés. 

• Favoriser, chez les distributeurs, la prise de conscience sur la législation et la 
problématique des biocides. 

• Vérifiez comment on peut assurer une utilisation sûre des produits professionnels par 
certaines classes de professionnels n’ayant reçu aucune ou peu de formation comme les 
femmes de ménage. 

• Limitation de la liste des utilisateurs professionnels : à court terme, supprimer de la liste 
les utilisateurs professionnels qui peuvent exposer directement le public aux produits de 
classe A (par exemple, les hôtels, les restaurants, les cafés et les cuisines collectives, les 
établissements de vente de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale, les 
piscines et les autres installations sportives ouvertes au public, les centres de bronzage). 

• Suppression de la liste des utilisateurs professionnels : à moyen terme, il faudrait mettre 
en oeuvre un système où tous les utilisateurs de produits de classe A doivent suivre une 
formation. 

• Renforcement du rôle du Comité d’avis sur les produits biocides : le Comité évalue si le 
produit présente un danger pour l’utilisation par des amateurs et/ou des professionnels. Si 
le produit ne peut être destiné qu’à des fins professionnelles, les circuits de distribution et 
les conditions spécifiques éventuelles (par exemple, quantité de produit minimale par 
unité d’emballage) peuvent être déterminés dans l’acte. Si le produit n’est destiné qu’à 
des fins non professionnelles, les conditions spécifiques peuvent être aussi fixées dans 
l’acte (par exemple, quantité de produit maximale par unité d’emballage, interdiction de 
ventes publicitaires, inclusion des mesurettes, etc.…). Si le produit est autorisé pour les 
deux types d’utilisateurs, des conditions spécifiques peuvent être imposées afin 
d‘améliorer la protection des amateurs. 

• Ne pas imposer de conditions générales, puisque les effets sont souvent propres au 
produit. Elaborer des actes d’autorisation sur mesure. 

• Miser d’avantage sur l’inspection : l’acte d’autorisation peut servir de base 
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SUMMARY 
Biocides are used by both professionals and amateurs. Products of class A must not be used by 
amateurs. Non-classified products, on the other hand, may be used by amateurs and/or 
professionals, depending on the risk. The permitted use is specified in the authorization 
certificate. As part of the Pesticide and Biocide Reduction Programme, the procedure was 
initiated to split up the authorizations for the use of crop protection means between professionals 
and amateurs. A similar scenario is now being considered for biocides. 

The objective of a split-up of the permits is to completely (administratively and physically) 
separate products for professional use from those intended for amateurs, resulting in such 
products no longer being available to amateurs. The feasibility of such a split-up was examined 
through a survey conducted among the various players in the sector, notably permit holders, 
registered users, distributors etc. 

The survey shows that a great many players question whether such a split-up is really necessary 
to improve the protection of amateur users. The government already has several tools at their 
disposal to protect amateurs, notably risk analyses and the authorization certificate. The risk 
analysis indicates whether a product is suitable for professionals, amateurs or both. The 
“authorization certificate” tool records the outcome of the analysis. It may also list additional 
protective measures and conditions being imposed relating to, for instance, packaging or 
labelling. 

In addition, a number of conditions for a split-up to be workable have not been fulfilled. First 
and foremost, the term “professional user” has not been defined. Moreover, some type of 
registration and licence will need to be assigned to professional users to prevent amateurs from 
gaining access to products for professional use. Also, one could ask oneself what is the point of 
shielding amateurs from professional products if professional users, such as hotel and catering 
professionals and bakers (who are not required to take training), have access to the far more 
dangerous products of class A. By making improper use of these products, they could put 
amateurs at risk. Finally, a split-up will serve no purpose in reality if there is no verification in 
the field. Currently there are some products for professionals and even a product of class A 
available in the average do-it-yourself shop or garden centre. 

Also, a split-up will put a significant additional burden on the sector, both in terms of 
administration, logistics and finances. Producers, permit holders and distributors will be 
compelled to keep a double stock for essentially the same product. This will not be feasible for 
some smaller producers and distribution chains, which could result in certain products 
disappearing from the market. Additionally, as a result of the administrative and financial cost of 
an additional permit, it may not be profitable anymore for both professionals and amateurs to 
keep or introduce certain products on(to) the market. The latter point is the main concern of 
registered users: they are worried that a number of products will disappear from the market, as 
has already happened in the Netherlands. This could give rise to fast-growing resistance to the 
small number of remaining products as well as to the illegal import of banned products from 
abroad without any type of verification being possible. 
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There is broad support within the sector for providing adequate protection to consumers, 
including through safe packaging, double labelling, better market verification etc. However, a 
permit split-up is viewed as a very substantial cost, with the benefits (better protection of the 
amateur) being limited or doubtful.  

In stead of a split-up of the authorizations, other measures can be taken: 

• Only business-to-business distribution or “behind-the-counter” sales through specialist 
shops are allowed for products for professional use. 

• The distributors need to be made aware of the regulation and safety issues regarding 
biocides. 

• Examine how to encourage a safe application of products for professional use by 
amateurs in a professional context, e.g. cleaning personnel. 

• Restrict the list of industrial/professional users: in the short term, users who can expose 
amateurs to products of class A through direct contact should be removed from the list 
(e.g. catering industry, food stores, public pools and sports halls, sunbeds). 

• Cancel the list of industrial/professional users: in the mid-term, a programme for training 
of all users of class A products should be developed. Only trained users can apply these 
products. 

• Strenghten the role of the Committee on Biocidal Products: the Committee evaluates 
whether a product is for professional use and/or amateur use only. If a product is for 
professional use only, the allowed distribution channels can be specified in the 
authorization certificate; if necessary specific restrictions can be enforced through the 
authorization (e.g. minimum size). If a product is for amateur use, specific restrictions 
such as maximum size, no promotions allowed, addition of a measuring instrument, etc. 
can be enforced.  

• Any restrictions should be made on a case by case basis. Certain restrictions can be 
obvious for some products, but might not be practical for the manufacture or economic 
viability of another product.  

• In order to ensure that the requirements laid down in the authorisation certificate are 
satisfied, appropriate control and inspection play a key role. 
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1 INLEIDING 

Biociden worden gebruikt door zowel beroepsgebruikers als amateurs. De huidige wetgeving 
legt al enige beperkingen op betreffende het gebruik door amateurs: producten uit klasse A 
mogen enkel door geregistreerde verkopers verspreid worden en mogen enkel door erkende 
gebruikers toegepast worden. Niet-geklasseerde producten mogen door amateurs en/of 
professionelen gebruikt worden; dit wordt gespecificeerd in de toelatingsakte. 

In het Koninklijk Besluit d.d. 22/05/2003, betreffende de bepalingen voor het op de markt 
brengen en het gebruik van biociden, zijn specifieke bepalingen opgenomen voor de 
bescherming van het grote publiek. Dit besluit legt onder meer de criteria vast waarbij een 
biocide niet wordt toegelaten voor de verkoop aan of het gebruik door het grote publiek. 
Daarnaast worden tevens verpakking- en etiketteringvoorwaarden vastgelegd voor houders met 
biociden die aan het grote publiek te koop worden aangeboden of verkocht. 

Het Koninklijk Besluit d.d. 22/05/2003 vereist het voorleggen van een uitgebreid dossier waaruit 
blijkt dat het product geen onaanvaardbare effecten heeft op de gezondheid van mens, dier en 
leefmilieu. Hoewel producten dus pas op de markt kunnen gebracht worden wanneer ze geen 
onaanvaardbaar risico vormen voor mens, dier en leefmilieu, zijn ze niet noodzakelijk geschikt 
voor alle gebruikers. Amateurs beschikken over het algemeen over een lager niveau van 
opleiding en kennis ten opzichte van de beroepsgebruikers. Ook zullen zij gemakkelijker 
verzaken aan te nemen veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van beschermingsmateriaal. 
Daarom wordt een volledige splitsing van de toelatingen tussen beroepsgebruiker en amateur 
overwogen. 

In het kader van het Programma voor de Reductie van pesticiden en biociden (PRPB) werd een 
procedure opgestart tot splitsing van de erkenningen voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen tussen beroepsgebruikers en amateurs. Na het uitwerken van 
richtlijnen betreffende dergelijke splitsing bevindt men zich nu in de toepassingsfase ervan. Het 
doel van deze studie is na te gaan of een splitsing van de toelatingen tussen professionele 
gebruikers en amateurs ook haalbaar is voor de niet-geklasseerde biociden.  

Deze haalbaarheidsstudie wil op basis van interviews met de verschillende actoren (producenten, 
toelatingshouders, erkende gebruikers, distributie,…) de noodzakelijke voorwaarden 
identificeren om een splitsing te realiseren van de toelatingen voor biociden bestemd voor 
beroepsgebruikers en voor biociden bestemd voor amateurs. 
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2 

2 METHODOLOGIE 

2.1 AFBAKENING VAN TE ONDERZOEKEN PRODUCTEN 

Binnen het tijdsbestek van deze studie was het niet mogelijk om alle producten, die momenteel 
toegankelijk zijn voor het grote publiek, in detail te analyseren betreffende mogelijke knelpunten 
bij de splitsing van de toelatingen voor de beroepsgebruiker en de amateur. In overleg met de 
Stuurgroep werden bijgevolg 15 producten geselecteerd, waar deze haalbaarheidsstudie zich 
meer in detail op richtte. Bij de selectie van deze producten werden volgende randvoorwaarden 
in acht genomen: 

• Het betreft een niet geklasseerd product dat niet gereserveerd is voor beroepsgebruik, 
maar toegankelijk is voor het grote publiek; 

• Het betreft een product dat vrij beschikbaar is op de markt; 
• Elk type biocide dat een niet geklasseerd product omvat dat niet gereserveerd is voor 

beroepsgebruik maar toegankelijk is voor het grote publiek dient vertegenwoordigd te 
zijn; 

• De diversificatie van de formuleringen dient maximaal te zijn; 
• De diversificatie van de samenstelling van de producten (actieve stoffen) dient maximaal 

te zijn. 

In tabel 2.1 op volgende pagina worden de 15 geselecteerde (en door de Stuurgroep 
goedgekeurde) producten voorgesteld. Het aantal producten per type is gekozen in functie van 
het aantal niet geklasseerde producten binnen het type die niet gereserveerd zijn voor 
beroepsgebruik maar toegankelijk zijn voor het grote publiek. 

2.2 IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN ACTOREN 

De betrokken actoren zijn het best geplaatst om de haalbaarheid van een splitsing van toelatingen 
tussen beroepsgebruikers en amateurs te evalueren. Het betreft hier de productiesector, de 
toelatingshouders, de distributiesector, de erkende en beroepsgebruikers en uiteraard de 
bevoegde overheidsdiensten. Deze laatste zijn in het bijzonder relevant voor de evaluatie van de 
implicaties op Europees en internationaal niveau. 

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de actoren die betrokken worden bij de studie. Deze selectie 
werd bij aanvang van de studie goedgekeurd door de Stuurgroep. 

Via een vragenlijst werden producenten, toelatingshouders, en de erkende en beroepsgebruikers 
bevraagd (zie bijlage 1 en 2 voor deze standaard vragenlijsten). Met de vertegenwoordigers van 
de producenten (Phytofar en Detic) en met één toelatingshouder (Edialux) werd een face-to-face 
interview gevoerd. Twee toelatingshouders en de distributie werden telefonisch bevraagd.  
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Tabel 2.1: Te onderzoeken producten 

Toelatingsnr Product Type Vorm Toelatingshouder Samenstelling

201B HG groene aanslagreiniger 2 Vloeistof HG International BV didecyldimethylammoniumchloride 50g/l 

3102B      P3 Alcodes 4 Vloeistof Ecolab NV
ethanol 642 g/l 
glutaaraldehyde 0,17 g/l 

802B    P3-tresolin ST 4
in water te verdunnen 
oplossing Ecolab NV 

didecyldimethylammoniumchloride 16 g/l 
benzylalkylchloriden en C12-16 
dimethylchloriden 19 g/l 

5205B     Perades 150 4 Vloeistof Tensio BVBA
perazijnzuur 172 g/l 
waterstofperoxide 248 g/l 

9006B Hadex 5 geconcentreerde oplossing Hatenboer - Water BV natriumhypochloriet 47,5 g/l 

504B Anti Taret 8 gebruiksklare oplossing Fabel SA permethrin 0,25% 

496B Basilit PCX-2 8 emulgeerbare oplossing Rutgers Organics GMBH 
cypermethrin 5 g/l 
propiconazole 45 g/l 

4188B Boleum curatief 8 Vloeistof Boss Paints NV cypermethrin 0,79 g/l 

3788B Bromabo blok 14 lokaas blok Ondes NV bromadiolone 0,005% 

2706B Norapasta 14 lokaas klaar voor gebruik Belgagri SPRL difenacoum 0,005% 

1995B Target 14 lokaas graantjes Bayer Crop Science NV difethialon 0,0025% 

6907B 
Aeroxon venstersticker tegen 
vliegen 18 lokaas klaar voor gebruik Edialux-Formulex NV 

azamethiphos 8,9% 
cis-tricos-9-ene 0,08% 

4399B Agrichem Deltamethrin SC 18 geconcentreerde oplossing Agrichem NV deltamethrin 25 g/l 

3497B Air Control 18 aerosol spuitbus OR. MA SAS 
piperonyl butoxide 14,1% 
pyrethrines 1,7% 

1103B Micron Optima 21 Verf International paint BV 
koperoxide(I) 28,2% 
zinkpyrithion 4,1% 
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Tabel 2.2: Betrokken actoren 

Bedrijf/organisatie Contactpersoon Product Vorm bevraging 

Producenten 

Detic Françoise Van Tiggelen, 
Marie-Eve Debrue 

- Face-to-face interview 

Phytofar Peter Jaeken - Face-to-face interview 

Toelatingshouders 

Agrichem NV  Agrichem 
Deltamethrin SC 
(uit de markt 
genomen) 

NIET: geen biociden voor 
amateurs meer 

Bayer Crop Science NV Françoise Diederich Target Ingevulde vragenlijst 

Boss Paints NV Marc Verhamme Boleum curatief Ingevulde vragenlijst 

Ecolab NV Edwine Van Ammers P3-Alcodes, P3-
Tresolin 
(professionele 
producten) 

Ingevulde vragenlijst 

Edialux-Formulex NV Hendrik Van Bogaert, 
Frederic Verwilghen 

Alle producten 
Edialux 

Face-to-face interview 

Fabel Michel Kedzierski Anti Taret Telefonisch interview 

Hatenboer - Water BV  Hadex NIET: geen tijd, want 
waarschijnlijk toch niet relevant 
voor Hadex (enkel in flesjes 30 ml 
voor amateurs) 

HG International BV Peter Stienstra HG Groene 
aanslagreiniger 

Ingevulde vragenlijst 

International paint BV Gareth Prowse Micron Optima Ingevulde vragenlijst 

Ondes NV  Bromabo blok Wegens fusie met ISS, Prohygiena 
en Hunt Pestcontrol Services geen 
tijd 

OR.MA SAS   NIET: taalbarrière 

Belgagri SPRL Jean-Louis Feys Norapasta NIET: geen tijd; volgt standpunt 
Phytofar 

Rutgers Organics GMBH Dhr. Strauss Basilit PCX-2 
(professioneel 
product) 

Telefonisch interview 
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Tensio BVBA Wim Lampaert Perades 150 
(professioneel 
product) 

Ingevulde vragenlijst 

Distributie 

FEDIS Alain Verhaeghe - Telefonisch interview 

Erkende gebruikers 

Belgian Pest Control Peter Meeus - De haalbaarheidsstudie werd 
besproken op de algemene 
vergadering in maart. Rentokil en 
SGS zijn de belangrijkste spelers 
op de markt, en hun reactie samen 
met deze van EWS zijn 
representatief voor de overige 
leden van Begian Pest Control. 

Apela / Deparasita SPRL Etienne Bocholz - NIET: niet beschikbaar voor 
commentaar 

Hunt Pestcontrol Services 
- Prohygiena

  Wegens fusie met ISS en Ondes 
geen tijd 

EWS Peter Meeus - Ingevulde vragenlijst 

SANITEC - SGS Belgium 
NV 

Dirk Otten - Ingevulde vragenlijst 

Rentokil Pest Control 
België 

Dirk Van Roosbroeck  Ingevulde vragenlijst 

Beroepsgebruikers 

Probois Peter Jaeken - Face-to-face interview 

Belgaqua Christian Legros - Ingevulde vragenlijst 

 

2.3 BEPALING BESCHIKBAARHEID PROFESSIONELE 
PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

Op het terrein werd nagegaan welke producten voor professioneel gebruik effectief ter 
beschikking staan van de amateur, en op die manier een risico vormen. Er werden twee doe-het-
zelf zaken (BRICO, Gamma), een tuincentrum (AVEVE) en twee supermarkten (Carrefour, 
Match) bezocht. Tevens werd nagegaan welke professionele producten online aangekocht 
kunnen worden.  
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3 ANALYSE HAALBAARHEID VAN DE SPLITSING 

3.1 HUIDIGE SITUATIE 

3.1.1 Risico-analyse en toelatingsakten 

Volgens het Koninklijk Besluit d.d. 22/05/2003 dient een risicobeoordeling en een 
blootstellingsevaluatie te gebeuren voor drie bevolkingsgroepen, met name professionele 
gebruikers, niet-professionele gebruikers en indirect via het milieu blootgestelde personen. Op 
basis van deze beoordelingen wordt het volgende besloten: 

• het biocide kan worden toegelaten; ofwel 
• het biocide kan worden toegelaten mits bepaalde voorwaarden/beperkingen; ofwel 
• voor een besluit over toelating zijn meer gegevens vereist. 

Mogelijke beperkingen zijn bvb.: 

• Biociden ondergebracht in één van volgende gevarencategorieën: “zeer vergiftig”, 
“vergiftig”, “kankerverwekkend van de categorieën 1 of 2”, “mutageen van de 
categorieën 1 of 2”, “voor de voortplanting vergiftig van de categorieën 1 of 2”, worden 
ingedeeld, en zijn daardoor niet toegelaten voor algemeen gebruik. Enkel erkende 
gebruikers en beroepsgebruikers (bepaald via Ministerieel besluit van 6 maart 2002) 
mogen klasse A biociden gebruiken.  

• Biociden waarvan bij het gebruik door niet-professionelen de blootstelling niet door 
andere methoden dan door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan 
beperkt worden, worden ingedeeld en zijn daardoor niet toegelaten voor algemeen 
gebruik. 

• Op basis van de risicomodellen kan beslist worden dat een niet-geklasseerd product enkel 
toegelaten is voor professioneel gebruik. 

• Het tegenovergestelde is ook mogelijk: een biocide kan uitgesloten worden van gebruik 
door amateurs (bvb. omdat de blootstellingsfrequentie en/of –duur onaanvaardbare 
risico’s meebrengt voor de professionele gebruiker). 

Bepaalde biociden zijn toegelaten voor zowel professionele gebruikers als voor amateurgebruik. 
In dit geval is het een commerciële beslissing van producent en distributeur in welke segmenten 
de producten effectief worden gecommercialiseerd.  

3.1.2 Beschikbaarheid professionele producten voor amateurs 

Uit een verkenning van de voor amateurs beschikbare biociden blijkt dat het aantal 
‘professionele producten’ dat via de gewone distributiekanalen beschikbaar is zeer beperkt blijft. 
Volgende ‘professionele producten’ werden aangetroffen: 

• Doe-het-zelf-zaak BRICO: Xylamon meubels (3085B) – klasse A 
• Doe-het-zelf-zaak Gamma: Murin Facoum Pasta (2306B) – uitsluitend voor professioneel 

gebruik 
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• Tuincentrum AVEVE: Fatal haverlokaas (2802B) – uitsluitend voor professioneel 
gebruik 

Online kunnen volgende producten besteld worden via www.fbbi.be: 

- 
- 

- 

Strong (1302B): verpakking 3 kg – uitsluitend voor professioneel gebruik 
Strong pellets (3500B): verpakking van 1 kilo – uitsluitend voor professioneel 
gebruik 
Permas D (2683B): verpakking van 5 kg – uitsluitend voor professioneel gebruik 

3.2 ANALYSE KNELPUNTEN BIJ EVENTUELE SPLITSING 

Opmerking: In de volgende paragrafen worden de reacties van de verschillende actoren 
weergegeven. Deze reacties werden niet op hun waarheid getoetst noch gecorrigeerd en zijn dus 
louter een reflectie van persoonlijke meningen. Om de vertrouwelijkheid van de reacties te 
bewaren, werd enkel verwezen naar het type actor (producenten, toelatingshouder, erkende 
gebruiker,…). Tevens wordt aangegeven hoeveel actoren een gelijkaardige reactie hebben 
gegeven. Deze aantallen zijn echter geen maat voor het relatieve akkoord binnen de sector over 
die welbepaalde stelling, want niet alle actoren hebben alle vragen beantwoord! Zo hebben de 
toelatingshouders die voornamelijk professionele producten produceren bvb. geen vragen 
beantwoord m.b.t. producten voor amateurs (zie 3.3). In bijlage 3 werden de ingevulde 
vragenlijsten opgenomen van de bedrijven die hiermee geen probleem hadden. 

3.2.1 Algemeen 

Wat is het nut van een splitsing? 

• Via de bestaande risico- en blootstellingsanalyses kan al bepaald worden of een product 
geschikt is voor het ‘grote publiek’. En dit gebeurt ook in praktijk: voor aanvragen waar 
zowel een toelating voor professioneel als amateurgebruik wordt gevraagd, gebeurt het 
dat de toelating voor amateurgebruik wordt geweigerd. En vice versa gebeurt het dat het 
gebruik door amateurs wordt toegelaten, maar dit voor professioneel gebruik niet. Wat is 
dan het nut van de splitsing [producenten, 1 toelatingshouder]? 

• Het aantal producten waarvoor zich nu problemen stellen (zoals producten voor 
professionelen die ook voor amateurs beschikbaar zijn) is zeer beperkt. De meeste 
producten voor professionelen kennen toch aparte distributiekanalen met business-to-
business verkoop [producenten, 1 toelatingshouder]. Ze zijn bovendien vaak niet 
aantrekkelijk voor amateurs omdat ze in grote verpakkingen worden verkocht, of omdat 
er speciale apparatuur nodig is voor hun gebruik [producenten, 2 toelatingshouders], én 
ze zijn vaak ook duurder [2 toelatingshouders]. Hierbij dient wel genoteerd dat per 
eenheid (liter of kg) de grote verpakkingen goedkoper kunnen zijn, en dat deze producten 
relatief gezien niet altijd duurder zijn. Bovendien kan men zich de vraag stellen wat 
‘grote verpakkingen’ zijn [FOD]. Probleemgevallen zijn vooral de derde generatie 
vergiften, zoals Fatal haverlokaas, Fatal pasta en Storm lokaasblokjes. Bepaalde 
producenten/verdelers zetten deze producten voor professionelen op de particuliere 
markten, waardoor bedrijven die volgens de spelregels werken uit de markt 
geconcurreerd worden. Er is dus vooral een ongezonde marktsituatie [toelatingshouder]. 
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• Het zijn ook niet altijd de producenten die in de fout gaan: het gebeurt dat de verdelers 
het zelf in kleinere verpakkingen dan de oorspronkelijke verpakking verkopen, waardoor 
deze producten ook voor amateurs aantrekkelijker worden [toelatingshouder]. Dit is 
uiteraard ten strengste verboden [FOD]. 

• De administratie heeft nu al achterstand in het verwerken van toelatingsdossiers: is het 
dan wel een goed idee om nog extra administratieve belasting te creëren [producenten, 1 
toelatingshouder]? 

• De definities voor beroepsgebruiker en professioneel gebruiker zijn ontoereikend. 
Wanneer is iemand professioneel of amateur als hieraan geen erkenning of licentie is 
gekoppeld? Op dit moment kan iedereen zich ‘professioneel’ verklaren en bijgevolg als 
professioneel ongediertebestrijder beginnen [erkende gebruiker]. En waarom zouden 
beroepsgebruikers zoals een cafébaas of bakker wel beschouwd mogen worden als een 
professioneel, terwijl ze hiertoe helemaal geen opleiding hebben moeten volgen. Is een 
onopgeleide cafébaas niet evenzeer een amateur [3 erkende gebruikers]? Qua 
volksgezondheid is het niet te verantwoorden dat dergelijke onopgeleide 
beroepsgebruikers professionele producten mogen gebruiken, gezien ze door 
onoordeelkundig gebruik bvb. voedsel of drank kunnen contamineren.  

• De criteria voor classificatie zijn onvoldoende transparant en lijken ad hoc. Denk bvb. 
maar aan volgend ‘criterium’ voor indeling als klasse A volgens het KB d.d. 22/05/2003: 
“ In afwijking van art. 51 t 1, kan de Minister, op advies van de Hoge Gezondheidsraad, 
biociden niet vermeld in die zelfde paragraaf 1, maar waarvan bij het gebruik door niet-
professionelen de blootstelling niet door andere methoden dan door het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen kan beperkt worden, bij de toelating indelen in de 
klasse A [2 toelatingshouders, 1 erkende gebruiker]. Bij consequente classificatie zouden 
alle houtbeschermingsmiddelen onder klasse A ingedeeld moeten worden, maar omdat de 
particulier dan geen enkel houtbeschermingsmiddel meer ter beschikking heeft, werd een 
uitzondering gecreëerd [toelatinghouder]. Dergelijke uitzonderingen versterken het beeld 
van een ad hoc beleid bij de overheid, en de daaruit voortvloeiende onzekerheid bij 
bedrijven. 

In plaats van een splitsing om de amateur beter te beschermen is in eerste instantie beter 
markttoezicht nodig: 

• Er bestaat reeds een splitsing, namelijk deze tussen de geklasseerde producenten 
enerzijds en de niet-geklasseerde producten anderzijds, en bij deze laatste heb je nog een 
splitsing tussen professionelen en amateurs. Bij de aanvraag heb je dus al een scheiding 
tussen professionelen en amateurs. Het probleem is dat deze scheiding op administratief 
en theoretisch niveau in praktijk niet gecontroleerd wordt en dus geen realiteit is! Het 
doorvoeren van de splitsing gaat in praktijk dan ook niets veranderen als er geen controle 
gebeurt! [toelatingshouder]  
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De situatie van biociden is verschillend van deze van gewasbeschermingsmiddelen. Voor 
gewasbeschermingsmiddelen was er oorspronkelijk geen scheiding tussen professionele 
gebruikers en particulieren. Enkel klasse A werd afgeschermd voor particulieren. Dit betekende 
dat álle klasse B en niet-ingedeelde gewasbeschermingsmiddelen ook toegankelijk waren voor 
amateurs. De splitsing van de erkenningen maakt nu een duidelijke scheiding tussen producten 
voor professioneel gebruik en deze voor amateurs en dit voor álle op de markt gebrachte 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Voor biociden bestaat er echter al een scheiding tussen professionelen en amateurs, en dit via de 
toelatingsakte. Hierin wordt expliciet gesteld of een niet geklasseerd product toegelaten is voor 
professioneel gebruik en/of amateurgebruik. Niet geklasseerde producten hebben dus nooit een 
vrij gebruik, zonder dat dit expliciet wordt toegelaten. Dit is dus een totaal verschillende situatie 
van de gewasbeschermingsmiddelen waar álle niet-geklasseerde producten en klasse B 
producten een vrij gebruik hadden! [toelatinghouder] 

 

• Het zou goed zijn als de scheiding tussen professionelen en amateurs wordt gekoppeld 
aan een licentie (cfr. de spuitlicentie bij de gewasbeschermingsmiddelen). Iets dergelijks 
zou ook uitgewerkt kunnen worden voor biociden: zonder pasje kan je dan geen product 
voor professionelen aankopen. Net zoals in Nederland zouden producten voor 
professionelen ook niet via de winkel (bvb. tuincentrum of doe-het-zelf-zaak) verkocht 
mogen worden [toelatinghouder]. Een andere toelatingshouder haalt ook aan dat in 
Duitsland zowel toegelaten producten voor professionelen als voor amateurs enkel 
worden verkocht in speciaalzaken achter de toonbank (zie ook hoofdstuk 3.5). 

Bovendien is er ook nog het internationale kader: 

• Heel wat producenten zijn wereldspelers + er komt zoveel wetgeving op ons af op 
internationaal niveau, dat het weinig zin heeft om nog apart dingen te doen in België. Dit 
zou het voor de bedrijven heel complex en ondoorzichtig maken, en bovendien een zeer 
kostelijke zaak. Er zal eerder in een Europees verhaal meegestapt moeten worden, 
waarbij ook op een gelijk spoor met de buurlanden gewerkt wordt. Anders ontstaat toch 
illegale import waarop totaal geen controle meer is [producenten, 1 toelatingshouder]. 

3.2.2 Termijnen (administratieve splitsing) 

• Om de haalbaarheid van deze splitsing mogelijk te maken, zou de splitsing voor biocides 
ná deze voor gewasbeschermingsmiddelen moeten plaatsvinden, vooral omwille van de 
werkdruk voor bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen én biociden commercialiseren. 
De inhoud van de procedure kan ook volledig naar analogie met de procedure voor de 
scheiding van de erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen opgesteld worden 
[toelatinghouder]. 

• Er zou alleen maar een pro-forma toelatingsaanvraag ingediend moeten worden enkel 
voor de biocides die voor amateur- én beroepsgebruik bestemd zijn. Pro-forma betekend 
dat de volgende informaties zouden moeten vermeld worden: identiteit van de 
toelatingshouder, commerciële naam van het product en eventueel zijn samenstelling. Als 
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de gevraagde dossiers die bepalingen volgen, zou twee maanden realistischer zijn indien 
men minstens 6 maanden vooraf geïnformeerd zou zijn over de inhoud van het dossier. 
Bovendien wordt ook aangehaald dat de eisen betreffende de inhoud van de 
amateurdossiers vastgelegd moeten worden en vroeg genoeg bekend gemaakt worden. 
Vervolgens, moet de administratie een engagement nemen betreffende de duur van de 
evaluatieperiode van de dossiers [toelatingshouder]. 

• Een termijn van 30 dagen voor betekening van de aanvraag blijkt ook voor een andere 
toelatingshouder te kort te zijn: in een groot bedrijf kan het wel even duren voordat de 
publicatie ter ore komt van de juiste personen. Bovendien duurt het even om alle 
informatie te verzamelen als het om vele producten gaat [toelatingshouder]. Verder werd 
opgemerkt dat de overheid beter rechtstreeks een brief zou sturen naar de bedrijven [2 
toelatingshouders]. Volgens de FOD gebeurt dit laatste ook als de relevante 
contactpersoon gekend is. 

• Een termijn van 12 maanden voor uitverkoop en opgebruik van het product blijkt te kort 
te zijn voor sommige actoren [3 toelatingshouders]. Voor bepaalde producten dient de 
werkzame stof in grote hoeveelheden te worden aangekocht, waardoor er voor vele jaren 
product kan worden aangemaakt. Een andere toelatingshouder stelt dat een uitverkoop 
van 12 maanden realistisch is voor de producten zelf, maar dat hier bovenop nog eens 12 
maanden nodig is voor uitverkoop bij de distributeur. Een derde toelatingshouder vindt 
een uitverkoop gedurende 18 maanden en een opgebruik gedurende 12 maanden 
realistischer.  

• Volgens een vertegenwoordiger van de beroepsgebruikers mogen de termijnen zelfs 
korter zijn. De sector is reeds op de hoogte van het voorstel tot splitsing en kan dit 
inplannen en een recuperatiesysteem van overtollige en niet meer toegelaten producten 
opzetten. 

3.2.3 Verschillende toelatingsakten voor professioneel en amateurgebruik 

• Dubbele toelatingsakten (en dus producten) veroorzaken een enorme administratieve, 
financiële en logistieke last: 
- 
- 
- 

Dubbele retributie; 
Dubbele etiketten voor eigenlijk hetzelfde product; 
Dubbele stock met kans op foute leveringen bij de klant. 

De dubbele toelating zal dus extra werk, tijd en geld kosten aan de sector, die momenteel 
al verdrinkt in taksen en administratie. Deze extra kosten zullen uiteraard moeten worden 
doorgerekend aan de consument [producenten, 2 toelatingshouders]. Deze stelling kan 
echter genuanceerd worden, gezien een grote stock uiteindelijke verdeeld wordt in 2 
kleinere stocks, waardoor niet veel extra ruimte nodig is. Bovendien kunnen vergissingen 
perfect uitgesloten worden, gezien de barcodes een perfecte identificatie van het product 
toelaten [FOD]. 

• Biociden danken hun toelating op de markt mede aan commerciële aspecten. België is als 
klein land met een beperkte markt al sterk benadeeld. Een splitsing van de toelatingen 
zou kunnen betekenen dat voor bepaalde stoffen de beperkte toelating voor 
professionelen commercieel niet meer interessant wordt. Dit betekent dat deze producten 
van de markt kunnen verdwijnen. Een toelatingshouder is immers niet verplicht om na de 
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splitsing een toelating aan te vragen voor amateurs én professionelen. Het staat hem dus 
vrij om slechts een toelating aan te vragen voor de groep met de grootste afzet. Dit kan 
leiden naar situaties waar voor bepaalde problemen geen aangepaste producten zijn [2 
erkende gebruikers]. Dit is bvb. reeds het geval in Nederland: er bestaan nog maar ca. 1 à 
2 formuleringen voor knaagdierbestrijding (in België nog 15 à 20) en er zijn nog slechts 2 
à 3 insecticiden op basis van pyrethroïden (in België nog 10-tallen). Een dergelijke 
toestand zal onherroepelijk leiden naar meer illegale import en toepassingen. In Frankrijk 
en Duitsland lijkt de wetgeving m.b.t. biociden streng(er), maar in praktijk is dit het 
tegenoverstelde. In Duitsland zijn er bvb. nog producten te koop die in België al lang 
verboden zijn. Iedereen kan natuurlijk zonder probleem de grens overgaan, daar verboden 
producten aankopen en ze dan vervolgens in België toepassen [erkende gebruiker].  

• Een toelatingshouder haalde aan dat hij eigenlijk geen zicht heeft op het verkoopsaandeel 
van amateurs en professionelen. Als er toch een splitsing zou worden doorgevoerd, zou 
hij echter geen dubbele toelating aanvragen (hoge administratieve en economische kost). 
Hij zou er waarschijnlijk voor opteren om dan enkel de toelating voor amateurs aan te 
vragen, ook als hierbij specifieke voorwaarden zoals bvb. maximale verpakkingsgrootte 
worden opgelegd. Deze toelatingshouder benadrukte toch meerdere malen dat het zinloos 
lijkt om voor hetzelfde product, dat voor beide groepen veilig is bevonden, toch een 
aparte toelating moet worden aangevraagd, en dit terwijl de samenstelling compleet 
dezelfde is! 

• Een toelatingshouder stelt zich de vraag waarom een apart registratienummer voor 
parallelinvoer nodig is. Als de invoer wordt goedgekeurd, betekent dit dat de 
risicoanalyse van het andere land aanvaard wordt. Waarom dan een kwaliteitsverschil 
maken tussen de erkenning hier of deze via parallelinvoer? 

• Soms is de scheidingslijn tussen professioneel en amateur moeilijk te trekken, bvb. een 
groot deel van de klanten in de verfsector zijn zowel professioneel als amateur (bvb. 
schilder versus verfwinkel). Deze klanten moeten dan twee producten in huis hebben. 
Van Boleum curatief bvb. wordt 50% afgenomen door professionele gebruikers en 50% 
door de particulier [toelatingshouder]. 

3.2.4 Criteria voor splitsing 

R-zinnen 

• Een aantal toelatingshouders van producten voor zowel professioneel als amateurgebruik 
vindt de voorgestelde indeling te streng. Zo worden R20, R40, R41, Xi en Xn genoemd 
als eigenschappen die ook als geschikt voor amateurs moeten blijven of worden. Een 
toelatingshouder merkt op dat heel wat typische amateurproducten, zoals reinigers, uit de 
winkelrekken gehaald zullen moeten worden als R20 en R40 uitgesloten worden voor 
particulier gebruik. Een andere toelatingshouder merkte op dat de risico-analyse al zo 
streng is, dat de producten voor amateurs stilaan een te lage werkzaamheid krijgen. Dit 
stelt reeds problemen bij de bestrijding van ratten en muizen door particulieren. Het 
mogelijke gevolg is dat de amateur op zoek gaat naar effectievere (en dus schadelijkere) 
middelen via internet en postorder zonder dat hierop enige vorm van controle mogelijk is 
[producenten, 1 toelatingshouder, 1 erkende gebruiker]. Hierbij dient genoteerd dat het 
onderzoek van OIVO (zie par. 3.5) heeft aangetoond dat de verkoop via internet 
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voorlopig nog slechts zeer beperkt is, en amateurs zullen ook weinig geneigd zijn om 
voor één product de grens over te steken [FOD]. 

• Een andere toelatingshouder, die zelf voornamelijk in professionele producten handelt, 
vindt een strenge indeling juist aan te bevelen. Zo worden R40, R45, R46, R49, R50, 
R60, R61, R61, R63 en R68 genoemd als eigenschappen die verboden moeten worden 
voor amateurs. Een vertegenwoordiger van de beroepsgebruikers stelt dat naast de R-
zinnen ook rekening moet worden gehouden met de risico’s voor grond- en 
oppervlaktewaterverontreiniging. Hij is ook gewonnen voor een beperkte toelating voor 
amateurs. 

• In het algemeen wordt gesteld dat een product echter niet louter op basis van het 
intrinsieke gevaar kan ingedeeld worden. Een gevaar wordt immers pas een risico 
wanneer er blootstelling boven een bepaalde dosis of concentratie mogelijk is, en is dus 
afhankelijk van product, verpakking én toepassingsmethode [producenten, 3 
toelatingshouders, beroepsgebruikers]. Een splitsing mag dan ook enkel gebeuren op 
basis van een risicoanalyse. Dit het risico productafhankelijk is heeft trouwens niet enkel 
met de werkzame stof te maken. De amateurgebruiker van antifouling-product is bvb. 
vaak wat hoger opgeleid in vergelijking met andere biociden (bvb. desinfecteermiddelen). 
Het gebruik van PPE, nl. handschoenen en bril, is dan ook wijdverspreid in dit 
‘watersport milieu’. Deze basis PPE-uitrusting wordt trouwens samen met het product 
verkocht. Verder wordt antifouling enkel in de buitenlucht gebruikt, waardoor de 
blootstelling beperkt is [toelatingshouder].  

• Een andere toelatingshouder stelt dat hij helemaal geen voorstander is voor het opleggen 
van striktere voorwaarden voor producten voor amateurs, bvb. het per definitie uitsluiten 
van producten voor amateurs als persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Waar 
leg je immers de grens tussen wat gevaarlijk is en wat niet: hete koffie en een ladder zijn 
ook gevaarlijk. Het komt vooral neer op een goede informering van de consument: via het 
etiket en via de verkoper. 

Vorm 

• De meeste actoren zijn niet akkoord om poeders enkel in wateroplosbare zakjes toe te 
laten [5 toelatingshouders, 2 erkende gebruikers]. Dit moet afhankelijk zijn van de 
eigenschappen van het product. Bij giftige poeders is het te billijken dat ze verboden 
worden voor amateurs; poeders die schadelijk, irriterend, ed zijn moeten ook voor 
amateurs toegelaten kunnen zijn. Wasmiddelen (= poeders) met een hoog gehalte aan 
natriumpercarbonaat zijn ook schadelijk geëtiketteerd en toch beschikbaar voor de 
particulier [toelatingshouder]. Heel concreet zou er bvb. ook een belangrijk antifouling-
product uit de Europese particuliere markt genomen worden dat als voldoende veilig 
werd beschouwd via een risicoanalyse [toelatingshouder]. Wateroplosbare zakjes kunnen 
enkel handig zijn voor poeder bestemd voor een verdunning in water, en is dus enkel 
realistisch voor gewasbeschermingsmiddelen. Wat met producten voor katten en honden 
tegen teken en vlooien, en met mierenstrooipoeders? [toelatingshouder]. Een andere 
toelatingshouder produceert professionele poedervormige reinigingsmiddelen, maar zou 
er in de toekomst van af willen stappen omdat de dosering te moeilijk is. Hij is dus wel 
voorstander van het verbieden van poeders voor amateurs, omdat je minder de neiging 
hebt om gevaar te zien in een poeder (in tegenstelling tot nevel of damp, waarbij je de 
neiging krijgt om die te ontwijken). Ook een vertegenwoordiger van de 
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beroepsgebruikers is akkoord met het verbieden van poedervorm voor amateurs, met 
uitzondering van anti-mieren poeders, e.d. 

• Poeders dienen niet systematisch verboden te worden, maar moeten wel een verpakking 
hebben die het risico voor blootstelling minimaliseert. Maar hoe die minimalisering 
bewerkstelligd moet worden, is een erg rekbaar begrip [toelatingshouder]. 

• Volgende verschijningsvormen mogen uitgesloten worden voor gebruik door amateurs: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

CB Concentraat voor lokmiddel [1 toelatingshouder, 3 erkende gebruikers] 
DB Stuifpoeder [toelatingshouder] 
EP Strooipoeder [toelatingshouder] 
FD doos met rookmiddel [1 toelatingshouder, 1 erkende gebruiker] 
GA Gas onder druk [2 toelatingshouders, 3 erkende gebruikers] 
KN Koud vernevelbaar concentraat [1 toelatingshouder, 3 erkende gebruikers] 
PP Poeder [1 toelatingshouder, 1 erkende gebruiker] 
VP Damp ontwikkelend product [1 toelatingshouder, 2 erkende gebruikers]  
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3.2.5 Handhaving 

3.2.5.1 Fysische scheiding 

• De scheiding tussen amateurs en professionelen is soms heel dun: bvb. verfwinkels en 
schilders [toelatingshouder]. 

• Klanten (bvb. professionelen) willen een product zien. Een product wegstoppen zou de 
doodsteek kunnen betekenen [2 toelatingshouder]. De producten zouden natuurlijk wel in 
een glazen kast gestoken kunnen worden [FOD]. 

• De afgesloten kast bestaat al voor klasse A producten; kan deze niet uitgebreid worden 
naar niet-geklasseerde producten voor professioneel gebruik [2 erkende gebruikers] 

• Het zou wenselijk zijn om een gespecialiseerd distributiekanaal voor te behouden voor 
producten voor professioneel gebruik zodat vermenging met deze voor amateurs volledig 
uitgesloten is. De fysische scheiding van de beide categorieën zou trouwens absoluut in 
praktijk gebracht moeten worden om de logica van de administratieve splitsing te 
rechtvaardigen! De evaluatie van de haalbaarheid van deze fysische splitsing zou de 
eerste stap moeten zijn vóór een verdere toepassing van een administratieve splitsing 
wordt doorgevoerd [toelatingshouder]. Een fysische scheiding zal een goede handhaving 
faciliteren. Een toelater haalde aan dat in Duitsland biociden louter achter de toonbank 
worden verkocht in speciaalzaken. 

• De fysische scheiding kan ertoe leiden dat amateurs met een “hoger” niveau van 
opleiding en kennis m.b.t. biociden hierdoor mogelijk beperkt zullen worden in hun 
keuze [toelatingshouder]. 

• Volgens een vertegenwoordiger van de beroepsgebruikers zou het geen slecht idee zijn 
om biociden (ook voor amateurs) uit de rekken te halen, en enkel nog achter de toonbank 
te verkopen. Bovendien zou alle publiciteit voor biociden gericht aan het grote publiek 
verboden moeten worden. 

3.2.5.2 Knelpunten per actor 

Producenten 

• Het is onwenselijk dat de producent de administratieve verplichtingen op twee 
verschillende wijzen moet vervullen voor hetzelfde product [2 toelatingshouders]. 

• Grote producenten zullen een duidelijk onderscheid willen tussen producten voor 
professionelen en deze voor amateurs, gezien zij toch sterk in de markt staan 
[toelatingshouder]. Kleinere producenten verliezen mogelijk een deel van hun afzetmarkt. 

Toelatingshouders 

• Er moeten duidelijke criteria gedefinieerd worden om te bepalen of een product aan 
amateurs mag worden aangeboden of niet [erkende gebruiker]. 

• Dubbele etikettering, dubbele stock en dubbele retributie zonder meerverkoop (eerder een 
daling), en dit zal de kostprijs verhogen. Voor een aantal kleinere producenten is dit 
mogelijk niet haalbaar [2 toelatingshouders]. 

 

14 



ARCADIS Resultaten 
07/12779 Draft eindrapport – Splitsing toelating biociden 

Algemene distributiesector 

• Een fysische scheiding van het amateur en professioneel aanbod is niet evident. En hoe 
controleren of een klant professioneel is als er geen ‘erkenning’ of ‘licentie’ aan 
gekoppeld is [erkende gebruiker]? 

• Dubbele stock nodig: dit vraagt ruimte en een hogere kostprijs. Mogelijk niet voor alle 
winkels mogelijk [2 toelatingshouders]. 

• De distributie heeft vaak te weinig kennis [toelatingshouder]. 

 

FEDIS kan geen uitspraak doen over de mogelijke haalbaarheid en de gevolgen van een splitsing 
van de toelatingen. Zij dient hiervoor een bevraging te doen bij haar leden. Er wordt reeds een 
bevraging gepland in het kader van de splitsing van de erkenningen. Het is dan ook aan te raden 
dat bij deze bevraging meteen ook de haalbaarheid en de mogelijke gevolgen van de splitsing 
van de toelatingen wordt getoetst. 

FEDIS heeft een handleiding ontwikkeld met richtlijnen inzake de verkoop van gevaarlijke 
producten (o.a. biociden) dat aan de leden verspreid wordt: “Veilige producten verkopen: een 
korte handleiding (februari 2008). De brochure is echter zeer karig in informatie over biociden: 
ze meldt dat een erkenning nodig is voor de verkoop van klasse A producten, en dat 
professionele producten in een slotvast lokaal bewaard moeten worden. Het is echter niet 
duidelijk of die professionele producten slaan op de klasse A producten of op de niet-
geklasseerde producten voor uitsluitend professioneel gebruik. Bovendien wordt er in de 
brochure niet geduid op het verschil tussen producten voor amateurs en voor professionelen bij 
niet-geklasseerde producten.  

 

Professionele gebruikers 

• Het invoeren van een erkenning is noodzakelijk. Hierbij dienen minimale kennisvereisten 
te worden vastgelegd, zoals nu voor geregistreerde verkopers / erkende gebruikers 
[erkende gebruiker]. 

• Een gedeelte van de professionele gebruikers kan afgeschrikt worden door de strenge 
veiligheidseisen; een ander deel zal de strengere veiligheidsvoorschriften inroepen om 
hogere tarieven te rechtvaardigen [toelatingshouder]. 

• Het belangrijkste gevaar voor de professionele gebruiker (in casu de ongediertebestrijder) 
is dat door de splitsing de afzet van bepaalde producten te klein wordt, en dat ze daardoor 
uit de markt verdwijnen [2 erkende gebruikers]. 

Amateurs  

• Hoe borgen dat amateurs niet de beschikking hebben over biociden voor professionelen 
[erkende gebruiker]? 

• De kans is groot dat amateurs toch aan de sterkere variant zullen proberen te komen 
[toelatingshouder]. 

• Er ontbreekt vaak duidelijke informatie op de verpakking [toelatingshouder]. 
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3.3 ANALYSE HAALBAARHEID VAN SPECIFIEKE 
VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

3.3.1 Lagere doeltreffendheid 

• De meeste actoren zijn het erover eens dat producten voor amateurs geen lagere 
doeltreffendheid mogen hebben dan deze voor professionelen als het over hetzelfde 
product gaat [4 toelatingshouders, 3 erkende gebruikers]. Dit is in de eerste plaats strijdig 
met de huidige Europese biocidenwetgeving, die stelt dat een product “voldoende 
werkzaam” moet zijn om op de markt gebracht te kunnen worden [2 erkende gebruikers]. 
En meer of minder doeltreffend bestaat niet: het te bestrijden organisme is dood of niet 
dood [erkende gebruiker]. Verder wordt gesteld dat een lagere doeltreffendheid voor 
hetzelfde product tot verwarring kan leiden. Als de concentratie aan werkzame stof 
identiek is tussen producten voor amateurs en professionelen dient de werking dezelfde te 
zijn. Als de concentratie echter verschilt, dient een andere benaming gehanteerd te 
worden [erkende gebruiker]. Verder leidt een lagere doeltreffendheid tot een verhoogde 
kans op herbehandeling, waardoor de blootstelling en de kans op resistentie toeneemt 
[toelatingshouder]. 

• Voor bepaalde types producten is echter wel een verschil in doeltreffendheid mogelijk, 
omdat de werking afhangt van andere factoren dan louter de concentratie aan actieve stof. 
Bij antifouling-producten is de werkingstijd afhankelijk van de dikte die wordt 
aangebracht. Professionelen zijn in staat om van hetzelfde product een dikkere laag aan te 
brengen en dus een grotere doeltreffendheid (in de tijd) te realiseren [toelatingshouder]. 

3.3.2 Voorwaarden m.b.t. verpakking 

• De meeste actoren zijn akkoord dat de verpakking gemakkelijk te ledigen moet zijn en zo 
ontworpen moet dat zijn dat het product goed afgemeten kan worden [3 
toelatingshouders, 3 erkende gebruikers, beroepsgebruikers]. Een volledige lediging is 
echter niet haalbaar voor alle producten. Voor antifouling producten is bv. een zekere 
viscositeit vereist om een goede dekking te verzekeren [toelatingshouder]. Een 
gemakkelijke lediging is trouwens niet typisch voor verpakkingen van amateurproducten. 
Bij de professionele verpakkingen is er al veel aandacht voor het ontwerp (gemakkelijke 
lediging, comfort, enz…) omdat het een verkoopsargument kan zijn, en dergelijke 
innovaties sijpelen ook door naar verpakkingen voor amateurs [producenten, 1 
toelatingshouder]. Een vertegenwoordiger van de producenten vermeldt echter nog dat 
het niet de bedoeling mag zijn om specifieke technische specificaties op te leggen aan een 
verpakking, omdat dit de innovatie tegenwerkt. De verpakkingsindustrie is immers 
continu op zoek naar betere verpakkingsvormen. 

• Een aantal actoren is akkoord dat de inhoud van de verpakking overeen zou moeten 
stemmen met het verwachte verbruik [2 toelatingshouders, 1 erkende gebruiker, 1 
beroepsgebruiker]. Twee andere erkende gebruikers halen echter aan dat het moeilijk is 
om te bepalen wat het verwachte verbruik is. Kleinere verpakkingen zijn daarom 
aangewezen (wel met hetzelfde toelatingsnummer). Voor antifoulings geldt ook weer een 
specifiek probleem: de afmetingen van een boot kunnen heel sterk uit elkaar lopen. Dit 
zou dan een enorme stock aan producten in verschillende hoeveelheden vragen. Sommige 
producten zijn trouwens relatief duur, waardoor de consument er sowieso niet meer van 
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zal inkopen dan noodzakelijk [toelatingshouder]. Verder merkt deze toelatingshouder nog 
op dat een verplichte grote verpakking voor professionele producten niet algemeen mag 
opgelegd worden. Voor bepaalde toepassingen - ook voor professionelen - zijn kleine 
verpakkingen nodig, bvb. verf voor propellers. 

• De vraag rond de mogelijke verplichting tot het bijvoegen van een doseermiddel bij de 
verpakking is slechts van toepassing voor een beperkt aantal producten. De erkende en 
beroepsgebruikers zijn akkoord, voor zover dit haalbaar is voor de producent. Twee 
toelatingshouder merken op dat het zeer productafhankelijk is, en dat het bij heel wat 
producten reeds het geval is. Het zou dan ook eerder een aanbeveling dan een 
verplichting moeten zijn, waarbij de keuze aan de toelatingshouder en de consument 
wordt gelaten. 

• De erkende gebruikers waarschuwen voor het opleggen van moeilijke en onhaalbare 
voorwaarden, die het voor de producent onaantrekkelijk zouden maken om het product 
nog langer te produceren en op de markt te brengen. Er dient dus eerst per product goed 
afgetoetst te worden of de opgelegde voorwaarden haalbaar zijn. 

• Een vertegenwoordiger van de beroepsgebruiker is voorstander van het opleggen van 
kleine verpakkingen voor amateurs. Overschotten worden door de argeloze particulier 
immers vaak in de riool gegoten of via het restafval afgevoerd. 

3.3.3 Voorwaarden m.b.t. etikettering 

• De meeste actoren zijn akkoord met een standaard formaat voor het etiket [2 
toelatingshouders, 3 erkende gebruikers, beroepsgebruikers]. Er werd echter aangehaald 
dat er bij meertalige etiketten (bij verkoop van producten met hetzelfde etiket in het 
buitenland) vaak onvoldoende plaats is voor extra voorschriften van de Belgische 
overheid. Bovendien komen er nieuwe regels aan vanuit Europa, zodat het onzinnig is 
eigen Belgische voorschriften te willen opleggen [toelatingshouder]. Een andere 
toelatingshouder suggereerde een vaste volgorde van bepaalde standaardrubrieken, zoals 
identiteit, gebruik en veiligheid. De standaardisatie mag echter niet te ver gaan omwille 
van een aantal praktische problemen, zoals de grote diversiteit aan types verpakking. 
Bovendien zijn grootte, lay-out, kleuren, e.d. specifiek voor elke firma en worden ze vaak 
op een internationaal niveau vastgelegd. De Belgische markt is relatief gezien te klein om 
specifieke verpakkingen te ontwikkelen. 

• De meningen over het afbeelden van de te bestrijden diersoort op het etiket zijn verdeeld. 
De producenten, een vertegenwoordiger van de beroepsgebruikers en een erkende 
gebruiker zijn ermee akkoord. De producenten merken echter op dat dit bij heel wat 
producten reeds het geval is. Twee andere erkende gebruikers stellen dat de gewone 
particulier toch geen onderscheid kan maken tussen de verschillende soorten (bv. rat, 
muis of spitsmuis). Sowieso heeft de afbeelding uiteraard ook enkel zin bij herkenbare 
diersoorten (bvb. bij een houtworm is het niet echt van toepassing) [toelatingshouder]. 
Een andere toelatingshouder vond een dergelijke afbeelding niet erg nuttig, en vindt een 
goede naamgeving belangrijker. Bij kleine verpakkingen zal er mogelijk gebrek aan 
ruimte zijn om de diersoorten af te beelden [1 erkende gebruiker, 1 toelatinghouder]. 
Volgens een toelatingshouder zou het afbeelden van het doelorganisme eerder een 
aanbeveling dan een verplichting moeten zijn, omwille van een aantal praktische 
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problemen, zoals ruimtegebrek, organismen die enkel met microscoop zichtbaar zijn, een 
te groot aantal doelorganismen, enz… 

• Twee toelatingshouders en een beroepsgebruiker zijn akkoord dat er geen tekst of 
afbeeldingen mogen gebruikt worden op het etiket die het risico banaliseren. Twee andere 
toelatingshouders vinden echter dat een bedrijf positieve ecologische of andere aspecten 
mag vermelden als deze wetenschappelijk gefundeerd zijn en bewezen in de 
toelatingsaanvraag. 

• Iedereen is akkoord dat de naam op de verpakking dezelfde moet zijn als de naam 
vermeld op de toelatingsakte. Dit kan bvb. heel belangrijk zijn bij ongevallen, waarbij de 
hulpdiensten/artsen van het gifcentrum moeten te weten kunnen komen welke stoffen 
zich precies in het product bevindt [toelatingshouder]. 

• Twee toelatingshouders zijn akkoord om niet-specifieke tekst van het etiket te bannen. 
Een andere toelatingshouder is echter van mening dat de kopers van hun producten 
verstandig genoeg zijn om zelf de informatie van het etiket correct te interpreteren (het 
gaat hierbij dan om amateurs met een over het algemeen hoger opgeleid profiel). Er 
wordt op de etiketten van deze toelatingshouder regelmatig technische informatie 
vermeld, die de producten onderscheidt in hun performantie. Deze informatie zou door de 
overheid echter als ‘niet-specifieke’ informatie geïnterpreteerd kunnen worden. Nog een 
andere toelatingshouder is van mening dat niet-specifieke tekst moet kunnen als ze door 
de inhoud van het toelatingsdossier bevestigd werd.  

• Drie toelatingshouders zijn akkoord om eventueel extra veiligheidsmaatregelen op het 
etiket te vermelden. Een andere toelatingshouder vroeg zich wel af wat het nut hiervan 
zou kunnen zijn, gezien er toch nieuwe regels van op hoger niveau aankomen. Het vraagt 
ook weer extra plaats. 

• De sector is zelf vragende partij om meer leesbare en duidelijkere etiketten te mogen 
gebruiken. Ze ontwikkelt zelf logo’s e.d. die in één oogopslag de gevaren en 
beschermingsvoorschriften duidelijk maken [producenten]! 

• De overheid kan nu al voorwaarden m.b.t. het etiket, de verpakking, e.d. opleggen, 
zonder dat hiervoor een splitsing van de toelatingen vereist is [producenten]. 

• Een aanpassing van de etiketten hoeft geen extra kost mee te brengen voor de sector, 
want door GHS zullen de etiketten sowieso aangepast moeten worden. 

3.4 ERVARING MET SPLITSING TOELATINGEN IN NEDERLAND 

Sinds 17 oktober 2007 is in Nederland de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in 
werking getreden. Deze maakt onderscheid tussen professionele en niet-professionele gebruikers. 
Álle professionele gebruikers dienen een bewijs van vakbekwaamheid te hebben, dat via het 
afleggen van een examen bekomen kan worden. Er worden geen uitzonderingen voorzien voor 
bepaalde beroepen of soorten bedrijven. 

Het centrale uitgangspunt van de wet is dat alle leveranciers en gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden een bewijs van vakbekwaamheid nodig hebben. 
Slechts een beperkt aantal producten is toegelaten voor niet-professionelen, en kan gebruikt 
worden zonder bewijs van vakbekwaamheid. 
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De ‘niet-professionele’ producten kunnen op dit moment toegankelijk zijn voor ‘professionelen’ 
(men gebruikt hiervoor de term ‘niet-professionele beroepsmatige gebruiker’, die dus geen 
bewijs van vakbekwaamheid nodig heeft) en/of de particulier. Men denkt er nu over om ook een 
splitsing door te voeren tussen beroepsmatige niet-professionelen en particuliere niet-
professionelen. Men worstelt in Nederland echter ook met het begrip ‘beroepsmatige gebruiker’: 
hoe dit juridisch/wettelijk sluitend af te bakenen. Producten voor particulier gebruik zijn in 
praktijk zo goed als uitgesloten voor beroepsmatige gebruikers, omdat het om verplicht kleine 
verpakkingen gaat. Omgekeerd ligt het iets moeilijker, hoewel het voor beroepsmatig gebruik 
vaak wel om grote verpakkingen gaat. De centrale rol ligt hierbij dan ook bij de handhaver.  

Volgende knelpunten worden ervaren sinds de invoering van de splitsing in oktober 2007: 

• Een aantal toelatingshouders hebben hun toelating voor bepaalde producten ingetrokken, 
omdat deze commercieel niet meer interessant waren. Er duiken voorlopig echter nog 
geen problemen op van ongedierte dat niet meer bestreden zou kunnen worden. Mogelijk 
zouden dergelijke problemen later nog wel kunnen volgen als de overgangsperiode van 
de biocidenrichtlijn verstreken is. Momenteel zijn heel wat biociden (~ werkzame 
stoffen) nog niet opgenomen in Annex 1. Voor stoffen die niet geannexeerd zijn, geldt in 
Nederland de “dringend vereiste toelating”: de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit kan ambtshalve of op aanvraag een vrijstelling van toelating verlenen 
voor een gewasbeschermingsmiddel of biocide bij bijzondere omstandigheden. Voor 
biociden kan het bvb. gaan om het gebruik zonder toelating als dit noodzakelijk is ter 
bestrijding van een gevaar dat niet op andere wijze kan afgewend worden (er mag dus 
geen alternatief product zijn). Er wordt dan een apart toetsingskader gebruikt, waarbij 
sociaal-economische belangen ook een gewicht krijgen. Uiteraard dient het product nog 
wel veilig te zijn. De voorwaarden voor het voldoen aan het begrip “dringend vereist” 
worden in samenspraak tussen betrokken departementen en bedrijfsleven uitgewerkt. Er 
zullen echter steeds meer werkzame stoffen geannexeerd worden, waardoor de wettelijke 
mogelijkheid van de “dringend vereiste toelating” steeds minder speelruimte krijgt. Het is 
vanaf dat moment dat niet meer te bestrijden plagen kunnen ontstaan. 

• Verkopers en gebruikers van professionele producten dienen over een bewijs van 
vakbekwaamheid te beschikken. Hiertoe dient een examen afgelegd te worden. Voor 
biociden bestaat er echter nog enkel maar de opleiding voor rodenticiden. Er dienen nog 
opleidingen uitgewerkt te worden voor de verschillende typen biociden, waarbij voor 
iedere type biocide bepaald moet worden wat er precies gekend moet zijn over bvb. de te 
bestrijden diersoort, over de producten, over gebruikstoepassingen, enz… Verder zal de 
vereiste kennis voor een verdeler verschillend zijn van deze van een gebruiker, waardoor 
ook aan verschillende opleidingen voor hen gedacht kan worden. Via de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden werden dus een aantal regels vastgelegd, 
waarbij soms de invulling vooralsnog ontbreekt.  

Telefonisch interview met Dhr. Hogendoorn en Dhr. Dorgelo (College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden) op 11 april 2008. 
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3.5 SITUATIE IN DUITSLAND 

Op dit moment bestaat er in Duitsland volgende ‘splitsing’: 

- producten voor professionelen kunnen enkel gebruikt worden mits registratie, je moet m.a.w. 
een soort erkenning hebben. 

- producten voor amateurs die een autorisatie nodig hebben, zijn enkel achter de toonbank te 
koop in speciaalzaken. Producten die toxisch, milieugevaarlijk, e.d. zijn, worden sinds 2 à 3 jaar 
niet meer verkocht in de gewone winkel. En de verkoper moet erkend/opgeleid zijn. 

- in de reguliere winkel vind je dus enkel nog producten die geen autorisatie nodig hebben, en 
dus weinig gevaar inhouden (bvb. producten tegen vliegen, muggen, e.d.; Dhr Strauss noemde ze 
eigenlijk liever geen biociden). 

De handhaving in Duitsland is zeer streng. Vier keer per jaar worden de producenten 
gecontroleerd, waarbij alle documenten voorgelegd moeten worden. Elk productielot moet ook 
getest worden, enz… Dit in tegenstelling tot bvb. Spanje en Italië waar de controle zeer laks is. 

Telefonisch interview met Dhr. Strauss (Rütgers Organics) op 25 april 2008. 

3.6 EUROPEES EN INTERNATIONAAL KADER 

3.6.1 Richtlijn 98/8/EG 

Doel 

In 1998 werd de biocidenrichtlijn 98/8/EG aangenomen, die in België werd omgezet via het 
Koninklijk Besluit d.d. 22/05/2003, betreffende de bepalingen voor het op de markt brengen en 
het gebruik van biociden. De biocidenrichtlijn werd gebaseerd op de gewasbeschermingsrichtlijn 
91/114/EEG, en heeft als doel het harmoniseren van de toelating/beoordeling van biociden in de 
EU en het bieden van een hoog beschermingsniveau voor mens, dier en milieu.  

Toelating/beoordeling werkzame stoffen 

De Richtlijn voorziet in de vaststelling van een zogenaamde positieve lijst van werkzame stoffen 
(Annex I van de Richtlijn) waarvoor een veilig gebruik voor mens en milieu is aangetoond. 
Lidstaten mogen enkel de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toestaan 
waarvan de werkzame stoffen op Annex I zijn opgenomen. De beoordeling van de werkzame 
stoffen gebeurt op Europees niveau, de toelating zelf gebeurt op het niveau van de Lidstaten. 
Momenteel is nog maar een beperkt aantal werkzame stoffen in Annex I opgenomen. Het 
opnemen van werkzame stoffen in de Bijlage van de richtlijn geschiedt op aanvraag en doorloopt 
een Europese procedure, de zogenoemde comité-procedure. De procedure betekent dat het 
Permanent Comité voor Biociden de Europese Commissie adviseert. De Europese Commissie 
beslist over het al dan niet opnemen van de werkzame stof in de Bijlage.  

Gedurende een overgangstermijn van 10 jaar sinds de implementatie van de biociodenrichtlijn 
worden de ‘oude stoffen’ (werkzame stoffen die voor 14 mei 2000 binnen de EU in een biocide 
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op de markt waren, en die werden geïdentificeerd en genotificeerd) beoordeeld. Oude stoffen die 
nog niet werden beoordeeld, mogen nog verder gebruikt worden tot er een beslissing is gevallen 
over hun al dan niet opname in Annex 1. Nieuwe stoffen (niet op de markt in een biocide voor 
14 mei 2000) mogen enkel toegelaten worden in de Lidstaten als ze in Annex I werden 
opgenomen. 

Toelating/beoordeling biociden 

Toelating/beoordeling van individuele biociden blijft de verantwoordelijkheid van de individuele 
Lidstaten. Een bedrijf dat een biocide op markt wenst te brengen in een bepaalde Lidstaat, moet 
daarvoor bij de bevoegde overheid van dat land een toelatingsaanvraag indienen. Na het 
bekomen van een dergelijke toelating in één land binnen de EU geldt een vereenvoudigde en 
verkorte procedure voor de andere Lidstaten, de zogenaamde ‘wederzijdse erkenning’. Tijdens 
de overgangsperiode dient echter niet aan het systeem van wederzijdse erkenning te worden 
voldaan; en er zijn ook afwijkingen mogelijk van dit algemeen principe. 

De toelating van een preparaat (= biocide) dient wel te geschieden op basis van de criteria zoals 
die zijn opgenomen in de richtlijn, de zogenaamde gemeenschappelijke beginselen (art. 5 en 
bijlage VI). Tot op heden werden er nog geen aanvragen ingediend voor preparaten zelf. De 
voorwaarden voor de preparaten (dossiervereisten, acte, etikettering, ed) zijn nog volop in 
bespreking in een Europese werkgroep met de bedoeling om specifieke richtsnoeren op te 
stellen. 

Onderscheid amateur- en professioneel gebruik 

De biocidenrichtlijn voorziet nu al dat bij de opname van een bepaalde werkzame stof in Annex I 
de voorwaarde kan opgenomen worden dat bepaalde biociden met die werkzame stof 
voorbehouden zijn voor ‘industrieel of al dan niet beroepsmatig gebruik’ (zie art 10.2 i, e).  

Art 5.2 van de richtlijn bepaalt dat de Lidstaten de biociden ingedeeld als: 

• giftig 
• zeer vergiftig 
• kankerverwekkend of mutageen categorie 1 of 2 
• vergiftig voor de voortplanting categorie 1 of 2 

niet mogen toelaten voor verkoop aan of gebruik door het grote publiek.  

In bijlage VI van de richtlijn worden de gemeenschappelijke beginselen vastgelegd die de 
lidstaten bij de evaluatie van de dossiers over biociden in acht moeten nemen. In punt 69 wordt 
gesteld dat bij de beoordeling van een toelatingsaanvraag de mogelijke effecten op alle 
bevolkingsgroepen moeten worden onderzocht, met name professionele gebruikers, niet-
professionele gebruikers en personen die direct of indirect via het milieu worden blootgesteld.  In 
punt 73 wordt gesteld dat biociden niet mogen toegelaten worden voor niet-professionelen als 
het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen de enige manier zou zijn om de blootstelling 
te beperken. 

De huidige richtlijn laat de invulling van het begrip beroepsmatig gebruik of professionele 
gebruiker echter over aan de Lidstaten. Het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees 
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parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden zou daarin echter verandering kunnen 
brengen. Dit voorstel van Richtlijn stelt onder meer dat  

“De lidstaten nemen de noodzakelijke maatregelen om te garanderen dat de verkoop 
van pesticiden die uitsluitend voor professioneel gebruik zijn toegelaten, wordt 
beperkt tot professionele gebruikers die houder zijn van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde certificaat.”   

Artikel 5, lid 2 stelt: 

“Binnen twee jaar na de in artikel 20, lid 1, genoemde datum zetten de lidstaten een 
systeem van certificaten op aan de hand waarvan het bewijs kan worden geleverd dat 
een volledige leergang is gevolgd die ten minste de in bijlage I genoemde 
onderwerpen omvat.”   

De onderwerpen die moeten terugkomen in het opleidingsprogramma zijn onder meer kennis 
m.b.t. de relevante wetgeving, bestrijdingstechnieken, maatregelen om de risico’s voor mens, 
dier en milieu te beperken, enz… 

Dit voorstel van richtlijn heeft enkel betrekking op gewasbeschermingsmiddelen, en de 
Commissie was nog niet van plan om ook iets rond biociden uit te werken. Argumenten waren 
dat de regelgeving rond biociden te recent is ingevoerd, en dat hierdoor nog onvoldoende 
ervaring is opgedaan om verdere maatregelen voor te stellen. Wegens een stellingname van het 
Europees Parlement staan biociden nu toch op de agenda. Het is echter nog te vroeg om in te 
schatten of een dergelijke opleiding en certificering ook zal opgelegd worden voor biociden.  

3.6.2 GHS 

GHS of Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is de nieuwe 
wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het systeem 
is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties en is gebaseerd op bestaande systemen uit 
verschillende delen van de wereld.  

GHS legt een nieuwe indeling in gevarenklassen vast, een nieuw standaard formaat voor 
etikettering en nieuwe gevaarsymbolen. 

In juni 2007 werd het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van 
richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1907/2006 door de Europese 
Commissie aangenomen. Deze Verordening moet de invoering van GHS in de Europese Unie 
regelen. Dit voorstel dient echter nog door het Europees Parlement aangenomen te worden. De 
ontwerp-Verordening stelt een gefaseerde invoering van GHS voor: 

• voor stoffen wordt het huidige systeem behouden tot 1 december 2010; voor mengsels en 
preparaten wordt het behouden tot 1 juni 2015. Het GHS-etiket mag wel eerder op 
vrijwillige basis worden gebruikt;  
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• tussen 1 december 2010 en 1 juni 2015 worden stoffen ingedeeld volgens beide 
systemen, maar is het GHS-etiket verplicht;  

• vanaf 1 juni 2015 vervalt het huidige systeem van indeling en etikettering en is enkel het 
GHS geldig. 

 

3.7 RESULTATEN STUDIE OIVO INZAKE GEBRUIK VAN 
BESTRIJDINGSMIDDELEN 

R. Renaerts, 2007. De tuinier en bestrijdingsmiddelen, Onderzoeks- en Informatiecentrum van de 
Verbruikersorganisaties, Brussel, pp. 20 

Definitie bestrijdingsmiddelen: toepassingen die de particuliere tuinier gebruikt op harde 
oppervlakken (onkruidverdelger op beton, grind,…) of op het gazon (onkruidverdelger en/of 
mosbestrijder) en de bewerkingen door de amateur tuinier in zijn moestuin ((schimmel-, onkruid-
, insecten-, slakkenbestrijdende middelen), in zijn bloemenperken of op struiken en fruitbomen 
(tegen schimmel en tegen insecten). 

600 mensen werden telefonisch bevraagd over hun perceptie en gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Volgende resultaten werden bekomen: 

• Het merendeel van de consumenten ziet herbiciden als gevaarlijke producten (90%) 
waarmee voorzichtig moet mee omgesprongen worden (82%). 87% geeft aan dat 
herbiciden eenvoudig te gebruiken zijn; 85% zegt dat de gebruiksaanwijzingen zich 
gemakkelijk laten lezen. 4 of 5 consumenten vindt de producten efficiënt. Slechts een 
kleine minderheid gebruikt echter chemische producten voor onkruidbestrijding: de 
meerderheid gebruikt mechanische hulpmiddelen (bvb. onkruid wieden) of doet niets. 

• Slechts 4 op 10 consumenten zeggen dat insecticiden de veiligheid van kinderen en 
huisdieren garanderen. Bijna de helft van de consumenten zegt echter dat het moeilijk is 
het juiste product in de winkel terug te vinden. 

• Het merendeel van de aankopen (38%) wordt gerealiseerd in gespecialiseerde winkels 
zoals tuincentra, doe-het-zelfzaken… daarna volgt de gespecialiseerde kleinhandel met 
24%. Opvallend is dat supermarkten pas op de derde plaats komen met 20% van de 
aankopen. Verkoop via internet, postorder of op de markt gebeurt zelden. 

• De meest populaire bestrijdingsmiddelen zijn vloeistoffen (34%). Daarnaast worden 
verschillende soorten poeders gebruikt (34%). 

• Bijna 9 op de 10 consumenten geven aan dat ze de etikettering van bestrijdingsmiddelen 
lezen. Opvallend is dat alle Franstaligen aangeven dat ze het etiket lezen. 

• 61% van de consumenten geven aan dat ze de aangegeven dosis op het etiket gebruiken. 
23% doen het zelfs met minder dan de aangegeven dosis. Een kleine minderheid leest de 
dosering niet (8%) of gebruikt meer dan aangegeven (8%). 

• Bijna 3 op de 4 consumenten geven aan dat ze handschoenen aantrekken bij het 
gebruiken van bestrijdingsmiddelen. Ongeveer de helft let op dat er geen kinderen in de 
buurt zijn tijdens of na het gebruik. Een masker is minder populair, maar wordt nog 
steeds door 21% van de ondervraagden gebruikt. 
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Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat de meeste mensen zeggen zich ervan bewust te 
zijn dat bestrijdingsmiddelen niet ongevaarlijk zijn en dat ze de voorschriften opvolgen (en het 
etiket dus lezen). Uit de resultaten blijkt ook dat er heel wat poeders aangekocht worden. Een 
verbod op het toelaten van poeders voor amateurs zou dus een heel sterke impact kunnen hebben 
op de markt. 
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4 CONCLUSIES 

4.1 DOEL IS EEN BETERE BESCHERMING VAN DE AMATEUR 

Het doel van een splitsing van de toelatingen is dat producten voor professioneel gebruik 
volledig (administratief en fysisch) gescheiden worden van de producten voor amateurs, en 
zodoende niet meer beschikbaar zijn voor amateurs. Het gaat hierbij zowel om de producten die 
uitsluitend bedoeld zijn voor professioneel gebruik als de producten met gemengd gebruik 
(zowel geschikt voor professioneel als amateurgebruik). 

De argumenten voor een dergelijke splitsing zijn: 

• Op dit moment zijn een aantal producten, die uitsluitend voor professioneel gebruik 
bedoeld zijn, toch beschikbaar voor de amateur via onder meer tuincentra en doe-het-
zelfzaken. Er bestaat op dit ogenblik echter geen wettelijke basis om deze ‘overtredingen’ 
te bestraffen. De term ‘professionelen’ werd immers nog niet wettelijk gedefinieerd. 

• Een splitsing van de toelatingen zou het mogelijk maken om toelatingsaanvragen voor 
producten voor amateurs afzonderlijk en strenger te beoordelen, zodat een grotere 
voorzichtigheid m.b.t. deze producten aan de dag kan worden gelegd. 

• Aan de producten voor amateurgebruik kunnen specifieke eisen / voorwaarden naar 
verpakking, etikettering, e.d. worden gesteld. 

4.2 GROOT DRAAGVLAK VOOR BETERE BESCHERMING 
AMATEUR BIJ DE SECTOR 

De meeste respondenten kunnen zich vinden in een veiligere verpakking voor de amateur en 
normen m.b.t. de etikettering van een product. Iedereen is het er bvb. over eens dat de naam op 
de verpakking dezelfde moet zijn als deze op de toelatingsakte. Verder is zo goed als iedereen 
akkoord met het verbieden van tekst of afbeeldingen die het risico van het product banaliseren en 
met het opleggen van een standaard format voor het etiket. De sector is trouwens zelf vragende 
partij om meer leesbare en duidelijkere etiketten te mogen ontwikkelen, en doet hiertoe zelf 
inspanningen. Randvoorwaarden blijven echter de beperkte ruimte (de producent dient de 
informatie nu al verplicht in twee talen op te nemen) en de voorwaarden die op Europees niveau 
worden opgelegd. Wat betreft verpakkingen is iedereen het erover eens dat deze normaal gezien 
gemakkelijk te ledigen moet zijn, maar ook hier doet de verpakkingssector al heel wat 
inspanningen. Op het vlak van verpakking dient vooral op maat van het product gewerkt te 
worden. Waar voor het ene product een doseermiddel zou opgelegd kunnen worden, heeft het 
voor een ander product weinig zin. Hetzelfde geldt voor het doen overeenstemmen van de 
inhoud van de verpakking met het ‘verwachte verbruik’, het ontwerpen van een verpakking 
zodat het product goed afgemeten kan worden bij gebruik, enz… Verder werd ook opgemerkt 
dat de overheid wel eigenschappen van een verpakking kan opleggen (bvb. gemakkelijke 
lediging), maar nooit technische specificaties mag vastleggen. Dit zou innovatie tegenwerken, 
gezien de verpakkingssector zelf continu op zoek is naar betere verpakkingsvormen. 
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Een lagere doeltreffendheid van producten voor amateurs wordt door geen enkele respondent 
goedgekeurd. Dit is immers in strijd met de huidige Europese biocidenwetgeving, die stelt dat 
een product voldoende werkzaam moet zijn. Verder leidt het tot verwarring en is het eigenlijk 
een vorm van bedrog van de consument. 

4.3 EEN SPLITSING VEROORZAAKT ECHTER EEN ZWARE 
BELASTING VOOR DE SECTOR 

Een splitsing van de toelatingsakte voor een product geschikt voor zowel de professionele 
gebruiker als de amateur, betekent concreet dat voor hetzelfde product twee verschillende 
etiketten, verpakkingen, e.d. nodig zijn. Dit resulteert in een dubbele stock en de benodigde extra 
ruimte bij zowel de producent, toelatingshouder als distributeur. Verder zullen hierdoor de 
kosten stijgen (inclusief dubbele retributie!) en neemt de administratieve en logistieke belasting 
toe. 

Zeker voor kleinere producenten en distributiewinkels kan dit een onhaalbare kaart zijn. Het 
mogelijke gevolg is dat de productie van bepaalde producten onhaalbaar of commercieel niet 
interessant blijkt voor professioneel en/of amateurgebruik, waardoor ze uit de markt genomen 
worden. Als bepaalde producten in overgrote mate worden afgenomen door amateurs, valt de 
productie voor professionelen mogelijk weg. En ook het tegenovergestelde is mogelijk. Vooral 
de erkende gebruikers vrezen dit scenario, omwille van de ervaring hiermee in Nederland. 

4.4 DE RISICO-ANALYSE DIENT ALS BASIS VOOR EEN 
EVENTUELE SPLITSING  

Er bestaat zo goed als geen draagvlak in de sector om de splitsing tussen amateurs en 
professionele gebruikers mede te baseren op basis van de gevaareigenschappen van het product 
of de formulering van dit product. Een splitsing dient in de eerste plaatst gebaseerd te zijn op de 
resultaten van de risico-analyses. Het voorstel om bvb. poeders systematisch te verbieden voor 
amateurs, tenzij ze in wateroplosbare zakjes worden aangeboden of tenzij er geen alternatief is, 
wordt volledig afgewezen door de sector. Dergelijke criteria leiden tot willekeur. 

4.5 IS EEN SPLITSING VAN DE TOELATINGEN WEL NODIG OM 
DE AMATEUR BETER TE BESCHERMEN? 

De huidig toegepaste risico-analyses bepalen nu reeds of een product geschikt is voor amateurs, 
professionele gebruikers of beiden. Bovendien kan de overheid via de toelatingsakte bijkomende, 
specifieke beschermingsmaatregelen opleggen m.b.t. gebruik van het product, de verpakking, het 
etiket, enz… Knelpunt op dit moment is echter dat het begrip ‘professionele gebruiker’ niet 
wettelijk gedefinieerd is. Er is ook geen enkele registratie of licentie verbonden aan de 
professionele gebruiker. Indien de splitsing wordt doorgevoerd, zou niets de amateur beletten om 
toch de professionele producten aan te kopen in het ‘andere deel van de winkel’ als hiervoor 
geen ‘pasje’ nodig is. 
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Verder stellen de erkende gebruikers zich de vraag hoe ‘beschermd’ de amateur is als 
onopgeleide beroepsgebruikers (bvb. horeca-uitbaters of bakkers) zelfs klasse A producten 
mogen gebruiken. Door onoordeelkundig gebruik kunnen zij bvb. drank, voedsel of de 
gemeenschappelijke ruimte ‘vergiftigen’. Er dient dan ook onderzocht te worden of de lijst van 
beroepsgebruikers niet ingeperkt kan worden of zelfs helemaal afgeschaft. 

In twee doe-het-zelfzaken, een tuincentrum en een online groothandel bleken een aantal 
producten voor uitsluitend professioneel gebruik en zelfs een klasse A product beschikbaar voor 
amateurs. Dit doet vermoeden dat het markttoezicht onvoldoende groot is, waardoor een 
ongezonde marktsituatie ontstaat. Bepaalde producenten / toelatingshouders kiezen ervoor om 
bewust geen producten voor professionele gebruikers via de gewone winkels te verspreiden, 
maar worden hierdoor uit de markt geconcurreerd door bedrijven die het minder nauw nemen 
met de voorschriften. Een splitsing van de toelatingen zal dus niets uithalen als er niet tevens 
sterk wordt ingezet op markttoezicht. 

Tenslotte dient ook genoteerd te worden dat het misschien weinig zin heeft om op korte termijn 
nieuwe verplichtingen en voorwaarden op te leggen als de biocidenwetgeving en wetgeving rond 
gevaarlijke stoffen op Europees en internationaal niveau nog volop in beweging is. Dit gaat van 
de toelating van werkzame stoffen (bepaalde stoffen zullen mogelijk niet meer toegelaten 
worden) tot de vorm van de etiketten en gevaarsymbolen (nieuwe indeling, nieuwe 
gevaarsymbolen,…). Als België een ander tijdpad gaat volgen dan het Europese en 
internationale, dan wordt het voor de bedrijven een ingewikkelde en dure zaak. Het lijkt daarom 
aangewezen om gelijke pas te houden met het Europese en internationale verhaal, en geen zaken 
op te leggen die op korte tot middellange termijn toch opnieuw moeten worden gewijzigd als 
gevolg van de implementatie van nieuwe Europese en internationale regelgeving. 
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5 AANBEVELINGEN 

5.1 EEN SPLITSING LIJKT OP DIT MOMENT NIET ZINVOL 

Het doel van een splitsing is een betere bescherming van de amateur. Op dit moment zijn een 
aantal voorwaarden niet vervuld om een splitsing ook in praktijk impact te doen hebben. Zo is 
het op dit ogenblik niet mogelijk om een fysiche scheiding tussen producten voor amateurs en 
professionele praktisch mogelijk te maken: er is bvb. geen registratie of licentie verbonden aan 
het begrip professionele gebruiker. Verder haalt het weinig uit om de amateur tegen het gebruik 
van professionele producten te beschermen als de niet-opgeleide beroepsgebruiker de veel 
risicovollere klasse A producten kan gebruiken en de amateur hieraan kan blootstellen. 

Verder is de biocidenrichtlijn in volle herziening, waarbij bepaalde actieve stoffen in de 
toekomst niet meer toegelaten zullen zijn. Verder bepaalt Europa in zekere zin welke producten 
voor professionele voorbehouden blijven en welke voor een groot publiek toegelaten zullen zijn. 
Het is op dit moment nog onduidelijk of België bepaalde producten zal kunnen reserveren voor 
professioneel gebruik als Europa de actieve stof geschikt acht voor het grote publiek, en dit in 
het licht van de ‘wederzijdse erkenning’.  

Als een betere bescherming van de amateur betekent dat hij geen toegang mag hebben tot 
professionele producten en dat de producten voor amateurs aan strenge veiligheidsvoorschriften 
moet voldoen, dan zijn hiertoe andere oplossingen mogelijk dan een splitsing met zware 
administratieve, financiële en logistieke impact voor zowel overheid als bedrijfsleven. Zie 
volgende paragrafen voor alternatieven. 

5.2 BAN PROFESSIONELE PRODUCTEN UIT DE WINKELREKKEN 

Op dit ogenblik zijn een aantal producten voor uitsluitend professioneel gebruik toch 
beschikbaar voor de amateur in de gemiddelde doe-het-zelf zaak en tuincentrum. Oorzaken 
kunnen onder meer een onvoldoende bewustzijn bij de distributie en ontoereikende inspectie 
zijn. Bovendien is het begrip professionele gebruiker niet gedefinieerd, en bestaat er dan ook 
geen wettelijke basis om deze producten uit de winkelrekken te bannen. 

Om dergelijke risico’s uit te sluiten, zou in de toelatingsakte opgelegd kunnen worden dat 
professionele producten enkel via aparte business-to-business-kanalen verkocht mogen worden 
of enkel in speciaalzaken achter de toonbank of gesloten kasten bij erkende verkopers. Door deze 
verkoop achter toonbank voor te behouden aan erkende verkopers van klasse A producten, kan 
men er normaal gezien van op aan dat deze verkopers de klant op deskundige wijze kunnen 
informeren over gevaren en gebruik van het product. Het valt niet helemaal uit te sluiten dat 
amateurs alsnog producten voor professioneel gebruik zullen bekomen (er is geen licentie 
verbonden aan het begrip professionele gebruiker), maar er is toch een extra drempel ingebouwd 
én de consument kan geïnformeerd worden over het product. 

De distributie zou beter bewust en bekend gemaakt kunnen worden inzake de problematiek rond 
biociden, bvb. via een gids met specifieke informatie en richtlijnen (en 
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gewasbeschermingsmiddelen), opgesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
Voedselketen en Leefmilieu. Het is vermoedelijk geen onwil, maar onwetendheid dat 
professionele producten in de gewone winkelrekken staan. Gezien er op korte termijn een 
enquête wordt georganiseerd bij de leden van Fedis m.b.t. de haalbaarheid van een fysische 
scheiding van gewasbeschermingsmiddelen lijkt het evident om de biociden ineens mee te 
nemen. 

Een gescheiden verkoop van producten voor professionelen en amateurs sluit echter niet uit dat 
‘amateurs’, zoals de werknemers van een schoonmaakbedrijf, professionele producten 
gebruiken. Het dient dan ook onderzocht te worden óf en welke interne opleiding deze mensen 
krijgen om met professionele producten te werken. In praktijk blijken bvb. professionele 
reinigingsproducten niet altijd volgens de voorschriften toegepast te worden. Vervolgens dient 
onderzocht te worden welke instrumenten kunnen ingezet worden om een veilig gebruik van 
deze producten te waarborgen. 

5.3 HERZIE DE DEFINITIE VAN EEN BEROEPSGEBRUIKER 

Voor een betere bescherming van de amateur lijkt een herziening van de definitie en/of lijst van 
beroepsgebruikers aangewezen. Het risico is immers groot dat onopgeleide beroepsgebruikers 
door onoordeelkundig gebruik van de geklasseerde biociden ook amateurs aan deze gevaarlijke 
producten blootstellen. Op korte termijn zouden bepaalde groepen van de lijst van 
beroepsgebruikers geschrapt kunnen worden, bvb. die gebruikers die in rechtstreeks contact 
staan met particulieren en hen op die manier rechtstreeks aan geklasseerde producten kunnen 
blootstellen, bvb. horeca en grootkeukens, inrichtingen voor de verkoop van eetwaren van 
plantaardige of dierlijke oorsprong, zwembaden en sporthallen, en zonnebankcentra. Op 
middellange termijn kan naar een systeem gewerkt worden waarbij álle gebruikers van klasse A 
producten (incl. de relevante medewerkers van bvb. de voedingsindustrie) een opleiding dienen 
te volgen. Belangrijkste knelpunt is dat de inhoud van een dergelijke opleiding eerst zal moeten 
worden uitgewerkt voor de diverse types biocides. Dit zal tijd vragen, maar het is de enige 
manier om zeker te zijn dat de amateur niet ongewild en onbewust wordt blootgesteld aan klasse 
A producten. Een probleem van onvoldoende opleidingsaanbod valt vermoedelijk niet te 
verwachten: als de vraag er is, volgt het aanbod vanzelf. 

5.4 VERSTERK DE ROL VAN HET COMITÉ VOOR ADVIES INZAKE 
BIOCIDEN 

Tijdens de toelatingsaanvraag wordt bepaald of een product voldoende veilig is voor 
amateurgebruik of niet. Uiteindelijk moeten risicomodellen aantonen of: 

• Het product voldoende veilig is voor amateurs, zonder dat ze hiervoor persoonlijke 
beschermingsmaatregelen nodig hebben. 

• Het product bestemd is voor professioneel gebruik, bvb. omdat eenvoudige 
beschermingsmaatregelen zoals bril en handschoenen vereist zijn. Een opleiding is echter 
niet nodig om het product voldoende veilig toe te passen – mits in achtname van de 
voorschriften op het etiket. 

• Het product dient geklasseerd te worden.  
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Verder dienen in de toelatingsakte de distributiekanalen gespecificeerd te worden voor de 
professionele producten. Voor de producten voor amateurs (en professionelen) kunnen eventueel 
bijkomende voorwaarden m.b.t. etikettering en verpakking opgelegd worden. Mogelijke 
voorwaarden zijn een beperking van de verpakkingsgrootte, een verbod op promoties (bvb. nu 
10% gratis), bijvoegen van een doseermiddel in de verpakking, enz. Een maximum verpakking 
kan bvb. vereist zijn om het gebruik door professionelen uit te sluiten, of om verspilling bij de 
amateur te verhinderen. Een minimumverpakking kan opgelegd worden voor bepaalde 
professionele producten. Cruciaal is dat deze voorwaarden op maat van het product worden 
gemaakt, en deze in overleg gebeuren met de producent. Bepaalde biociden hebben dergelijke 
specifieke eigenschappen dat onverwachte knelpunten kunnen opduiken. Niet alle producten 
voor professionelen zijn bvb. nodig in grote hoeveelheden (bvb. propellerverf). Het is dan ook af 
te raden om bepaalde voorwaarden algemeen op te leggen voor alle producten (zelfs binnen 
hetzelfde type biocide).  

5.5 BETER MARKTTOEZICHT IS ONONTBEERLIJK VOOR DE 
BESCHERMING VAN DE AMATEUR 

Het bannen van professionele producten uit de winkelrekken en het opleggen van 
productspecifieke voorwaarden voor amateurproducten zal in praktijk niets uithalen als dit op het 
terrein niet wordt gecontroleerd. Op dit moment worden soms zelfs klasse A producten 
aangetroffen in de winkelrekken tussen de producten voor amateurs. Dit betekent dat er nog 
ruimte is voor een meer doorgedreven inspectie. De toelatingsakte, met daarin onder meer de 
vastgelegde distributiekanalen én eventuele speciale voorwaarden m.b.t. verpakking en 
etikettering, vormen hierbij de wettelijke basis. 
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ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

1 INLEIDING 

Momenteel worden biociden opgedeeld in volgende categorieën: 

• Producten klasse A, beperkt tot geregistreerde verkopers en erkende gebruikers: het gaat onder 
meer om producten die zeer vergiftig, vergiftig of kankerverwekkend (CRM cat. 1 en 2) zijn; 

• Niet-geklasseerde producten, beperkt tot professionele gebruikers. Het gaat om producten 
waarbij in de toelatingsakte en op het etiket aangegeven wordt dat ze tot professionele 
gebruikers beperkt zijn. Er is echter geen erkenning vereist; 

• Niet-geklasseerde producten, toegankelijk voor het grote publiek. 

De klasse A-producten zijn niet toegankelijk voor amateurs, omdat een erkenning nodig is voor aankoop. 
De niet-geklasseerde producten zijn echter wel beschikbaar voor amateurs, indien zij via de gewone 
distributiekanalen worden aangeboden. Amateurs beschikken echter vaak of een lager niveau van 
opleiding en kennis m.b.t. biociden en verzaken gemakkelijker aan de te nemen veiligheidsmaatregelen. 

Daarom wil de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de haalbaarheid 
nagaan van een volledige splitsing van de toelatingen tussen professionele gebruiker en amateur voor 
niet-geklasseerde producten. In de praktijk zou dit betekenen dat een product met een toelating die 
enkel voor de professionele gebruiker geldt, niet meer toegankelijk zal zijn voor de amateur. Een 
dergelijke maatregel wordt weldra van kracht voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 

 

Doelstelling van deze vragenlijst is de praktische haalbaarheid van de splitsing van de 
toelatingen op het terrein in kaart te brengen. Daarvoor hebben we uw inbreng nodig! 

 

 

 

 

Gelieve de ingevulde vragenlijst tegen 25/02/2008 over te maken aan Ilse Laureysens en dit 
bij voorkeur elektronisch via i.laureysens@arcadisbelgium.be

Indien u dit wenst, kan u de ingevulde vragenlijst ook faxen op het nummer 03/328 62 87, met duidelijke 
vermelding van “tav Ilse Laureysens” of per post versturen naar: 

ARCADIS  
tav Ilse Laureysens 
Roderveldlaan 3 bus 2 
2600 BERCHEM 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking! 
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ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

2 TOELICHTING BIJ DE VRAGENLIJST 

Omdat niet alle biociden individueel geanalyseerd kunnen worden, werd een steekproef van producten 
genomen. Hierbij werd gestreefd naar een maximale diversificatie van de producttypes en vormen.  

De bedoeling is dat u enkele algemene vragen beantwoordt (vragen 1 tot 8, en 21 tot 23) en verder 
enkele specifieke vragen die betrekking hebben op het door u geproduceerde product. In de 
rechterkolom van volgende tabel kunt u aflezen welke specifieke vragen voor u van toepassing zijn. 

Product Toelatings-
houder 

Toelatingsnr  Vorm Samenstelling Vragen 

HG groene 
aanslagreiniger 

HG 
International BV 201B Vloeistof 

Didecyldimethylammo-
niumchloride 50g/l 

1-8, 21-23 

9-13,15,17-18,20 

P3 Alcodes Ecolab NV 3102B Vloeistof 
ethanol 642 g/l 
glutaaraldehyde 0,17 g/l 

1-8, 21-23 

P3-tresolin ST Ecolab NV 802B 

In water te 
verdunnen 
oplossing 

Didecyldimethylammo-
niumchloride 16 g/l 
benzylalkylchloriden en 
C12-16 dimethylchloriden 
19 g/l 

1-8, 21-23 

 

Perades 150 Tensio BVBA 5205B Vloeistof 
perazijnzuur 172 g/l 
waterstofperoxide 248 g/l 

1-8, 21-23 

Hadex 
Hatenboer - 
Water BV 9006B 

Geconcentreerde 
oplossing 

natriumhypochloriet  

47,5 g/l 

1-8, 21-23 

9-15,17-20 

Anti Taret Fabel SA 504B 
Gebruiksklare 
oplossing permethrin 0,25% 

1-8, 21-23 

9-10,13,15-20 

Basilit PCX-2 
Rutgers 
Organics GMBH 496B 

Emulgeerbare 
oplossing 

cypermethrin 5 g/l 
propiconazole 45 g/l 

1-8, 21-23 

Boleum curatief Boss Paints NV 4188B Vloeistof cypermethrin 0,79 g/l 

1-8, 21-23 

9-10,13,15-20 

Bromabo blok Ondes NV 3788B Lokaas blok bromadiolone 0,005% 

1-8, 21-23 

9,13-18,20 

Norapasta Belgagri SPRL 2706B 
Lokaas klaar voor 
gebruik difenacoum 0,005% 

1-8, 21-23 

9,13-18,20 

Target 
Bayer Crop 
Science NV 1995B Lokaas graantjes difethialon 0,0025% 

1-8, 21-23 

9-10,12-13,15-18,20 

Aeroxon 
venstersticker 
tegen vliegen 

Edialux-
Formulex NV 6907B 

Lokaas klaar voor 
gebruik 

azamethiphos 8,9% 
cis-tricos-9-ene 0,08% 

1-8, 21-23 

13-18,20 

Agrichem 
Deltamethrin SC Agrichem NV 4399B 

Geconcentreerde 
oplossing deltamethrin 25 g/l 

1-8, 21-23 

Air Control OR. MA SAS 3497B Aerosol spuitbus 
piperonyl butoxide 14,1% 
pyrethrines 1,7% 

1-8, 21-23 

10,13,15-18,20 

Micron Optima 
International 
paint BV 1103B Verf 

koperoxide(I) 28,2% 
zinkpyrithion 4,1% 

1-8, 21-23 

9-13,15,17-18,20 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met mevrouw Ilse Laureysens bij Arcadis op 
het nummer 03/328 62 85 of via i.laureysens@arcadisbelgium.be. 
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ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

3 IDENTIFICATIE VAN DE RESPONDENT 

Uw naam: 

 

 

 

De naam van de organisatie waar u werkzaam bent: 

 

 

 

Uw functie binnen de organisatie: 
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ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

4 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het kader van de splitsing van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen voor professionele 
gebruikers en amateurs werd op 20/09/2007 een koninklijk besluit gepubliceerd1 met betrekking tot de 
bepalingen voor de administratieve splitsing. Naar analogie met dit koninklijk besluit zijn de mogelijke 
inhoudelijke wijzigingen voor biociden de volgende: 

1. Iedere houder van een toelating moet met een aangetekende brief gericht aan de Diens  Risicobeheer van 
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, betekenen of 
zijn product bestemd is voor gebruik door de amateur of voor professioneel gebruik. Deze betekening 
betreft ook iedere persoon die een toelatingsaanvraag hee t ingediend maar waarvan het product nog niet 
toegelaten is en iedere houder van een toelating voor parallelinvoer voor een product dat nog niet op de 
markt gebracht is. Indien deze betekening niet verstuurd wordt, wordt het product automatisch ingedeeld 
als “voorbehouden voor professioneel gebruik”. Voor iedere aanvraag tot toelating of toelating voor 
parallelinvoer van een biocide die na de bekendmaking van het besluit wordt ingediend, moet de aanvrager 
betekenen of zijn product bestemd is voor gebruik door de amateur of professioneel gebruik. Voorgestelde 
termijn: de betekening en de toelatingsaanv aag moeten binnen de maand volgend op de bekendmaking 
van het besluit in het Belgisch Staatsblad verstuurd worden aan de Dienst Risicobeheer van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

t

f

r

. f

                                               

2. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

3. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst  Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? Ja/Nee 

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening: 

Voor betekening en aanvraag:……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor uitverkoop en opgebruik………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor aanpassing product……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1 KB d.d. 31/08/2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en 
bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten 
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ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

5 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING 

5.1 ALGEMEEN 

VRAAG 2: De splitsing van de toelatingen voor professionele gebruikers en voor amateurs zou het 
creëren van specifieke toelatingsakten voor beide categorieën nodig maken. Dit onderscheid zou gemaakt 
kunnen worden door het gebruik van verschillende letters: 

• Voor de toelatingen: 

- 

- 

XXXXP/B voor de professionele gebruikers                                          Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

XXXXA/B voor de amateurs                                                               Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Voor de parallelinvoer: 

- 

- 

XXXXP/P voor de professionele gebruikers                                          Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

XXXXA/P voor de amateurs                                                               Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2 GEVAREN VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

5.2.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 3: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

 

VRAAG 4: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria 
(vraag 3 en 4) voor u hebben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10      Ontvlambaar  

R11      Licht ontvlambaar  

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
   

R20      Schadelijk bij inademing  

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid      

R22 Schadelijk bij opname door de mond      

R23 Vergiftig bij inademing      

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid      

R25 Vergiftig bij opname door de mond      

R26 Zeer vergiftig bij inademing      

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid      

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond      

R36 Irriterend voor de ogen      

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen      

R38 Irriterend voor de huid      

R40    Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 

  

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

     

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

     

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

     

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

     

R54 Vergiftig voor planten      

R55 Vergiftig voor dieren      

R56 Vergiftig voor bodemorganismen      

R57 Vergiftig voor bijen      

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

     

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

   

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden      

R61 Kan het ongeboren kind schaden      

R62    Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 
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45 

R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

     

R65    Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 
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5.2.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 7: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria 
(vraag 5 tot 7) voor u hebben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 VORM 

VRAAG 8: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel   

DP Stuifpoeder   

EP Strooipoeder   

FD Doos met rookmiddel   

GA Gas (onder druk)   

KN Koud vernevelbaar concentraat   

PP Poeder   

VP Damp ontwikkelend product   

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaand criterium 
voor u hebben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

6.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 9: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 VERPAKKING 

VRAAG 10: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te 
ledigen zijn. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 11: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig 
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid 
product accuraat af te meten. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 12: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

49 



ARCADIS Bijlagen 
07/12779 Draft eindrapport – Splitsing toelating biociden 

VRAAG 13: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de 
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 14: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van 
het te behandelen oppervlak/volume. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Indien u een toelatingshouder bent, welke gevolgen kan de 
invoering van bovenstaande criteria (vraag 10 tot 14) voor u hebben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.3 ETIKETTERING 

VRAAG 15: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor 
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke richtlijnen 
van de bevoegde overheid? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 16: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden 
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 17: Dient het verboden te worden om op het etiket van het product voor gebruik door de 
amateur tekst of afbeeldingen te vermelden die het risico, verbonden aan het gebruik van het product, 
banaliseren (bv. “Niet giftig voor…”, afbeelding lieveheersbeestje)? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 18: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 19: Kan het verboden worden om op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur niet-specifieke tekst te vermelden (bv. “polyvalent fungicide)? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 20: Bent u akkoord om op het etiket de zinnen “Bewaar het product in zijn oorspronkelijke 
verpakking, zorgvuldig gesloten en op een veilige plaats” en “Was de handen zorgvuldig na gebruik van 
het product” aan te brengen? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7 HANDHAVING 

VRAAG 21: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 22: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelatingshouders: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Algemene distributiesector: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Geregistreerde verkopers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erkende gebruikers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professionele gebruikers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amateurs: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 23: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 

Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2: Blanco vragenlijst erkende gebruikers 
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1 INLEIDING 

Momenteel worden biociden opgedeeld in volgende categorieën: 

• Producten klasse A, beperkt tot geregistreerde verkopers en erkende gebruikers: het gaat onder 
meer om producten die zeer vergiftig, vergiftig of kankerverwekkend (CRM cat. 1 en 2) zijn; 

• Niet-geklasseerde producten, beperkt tot professionele gebruikers. Het gaat om producten 
waarbij in de toelatingsakte en op het etiket aangegeven wordt dat ze tot professionele 
gebruikers beperkt zijn. Er is echter geen erkenning vereist; 

• Niet-geklasseerde producten, toegankelijk voor het grote publiek. 

De klasse A-producten zijn niet toegankelijk voor amateurs, omdat een erkenning nodig is voor aankoop. 
De niet-geklasseerde producten zijn echter wel beschikbaar voor amateurs, indien zij via de gewone 
distributiekanalen worden aangeboden. Amateurs beschikken echter vaak of een lager niveau van 
opleiding en kennis m.b.t. biociden en verzaken gemakkelijker aan de te nemen veiligheidsmaatregelen. 

Daarom wil de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de haalbaarheid 
nagaan van een volledige splitsing van de toelatingen tussen professionele gebruiker en amateur voor 
niet-geklasseerde producten. In de praktijk zou dit betekenen dat een product met een toelating die 
enkel voor de professionele gebruiker geldt, niet meer toegankelijk zal zijn voor de amateur. Een 
dergelijke maatregel wordt weldra van kracht voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 

 

Doelstelling van deze vragenlijst is de praktische haalbaarheid van de splitsing van de 
toelatingen op het terrein in kaart te brengen. Daarvoor hebben we uw inbreng nodig! 

 

 

 

 

Gelieve de ingevulde vragenlijst tegen 25/02/2008 over te maken aan Ilse Laureysens en dit 
bij voorkeur elektronisch via i.laureysens@arcadisbelgium.be

Indien u dit wenst, kan u de ingevulde vragenlijst ook faxen op het nummer 03/328 62 87, met duidelijke 
vermelding van “tav Ilse Laureysens” of per post versturen naar: 

ARCADIS  
tav Ilse Laureysens 
Roderveldlaan 3 bus 2 
2600 BERCHEM 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking! 
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2 IDENTIFICATIE VAN DE RESPONDENT 

Uw naam: 

 

 

 

De naam van de organisatie waar u werkzaam bent: 

 

 

 

Uw functie binnen de organisatie: 
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3 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het geval de splitsing van de toelatingen doorgevoerd wordt, zal naast de werkelijke splitsing op het 
terrein ook een administratieve splitsing dienen te gebeuren. De toelatingshouder zal namelijk voor een 
bepaalde datum moeten bekennen of zijn product bestemd is voor beroepsgebruik of voor gebruik door 
amateurs. Verder zullen de producten voor amateurs aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen (bv. 
qua etiket, verpakking, enz.) en zal er dan ook een termijn worden vastgesteld waarbinnen de producten 
uitverkocht en opgebruikt moeten worden. Volgende termijnen zouden gehanteerd kunnen worden: 

4. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

5. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst. Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

f

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? Ja/Nee 

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening: 

Voor opgebruik van professionele producten ………………................................................................. 
........................………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..
Voor opgebruik amateurproducten die niet aan de voorwaarden voldoen…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING 

4.1 GEVAREN VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

4.1.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 2: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

 

VRAAG 3: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10      Ontvlambaar  

R11      Licht ontvlambaar  

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
   

R20      Schadelijk bij inademing  

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid      

R22 Schadelijk bij opname door de mond      

R23 Vergiftig bij inademing      

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid      

R25 Vergiftig bij opname door de mond      

R26 Zeer vergiftig bij inademing      

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid      

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond      

R36 Irriterend voor de ogen      

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen      

R38 Irriterend voor de huid      

R40    Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 

  

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

     

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

     

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

     

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

     

R54 Vergiftig voor planten      

R55 Vergiftig voor dieren      

R56 Vergiftig voor bodemorganismen      

R57 Vergiftig voor bijen      

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

     

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

   

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden      

R61 Kan het ongeboren kind schaden      

R62    Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

     

R65    Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 
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4.1.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 4: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 VORM 

VRAAG 7: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel   

DP Stuifpoeder   

EP Strooipoeder   

FD Doos met rookmiddel   

GA Gas (onder druk)   

KN Koud vernevelbaar concentraat   

PP Poeder   

VP Damp ontwikkelend product   
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5 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

5.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 8: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 VERPAKKING 

VRAAG 9: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te 
ledigen zijn. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 10: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig 
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid 
product accuraat af te meten. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 11: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 12: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de 
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 13: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van 
het te behandelen oppervlak/volume. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.3 ETIKETTERING 

VRAAG 14: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor 
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke richtlijnen 
van de bevoegde overheid? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 15: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden 
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 16: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6 HANDHAVING 

VRAAG 17: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 18: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelatingshouders: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Algemene distributiesector: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Geregistreerde verkopers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erkende gebruikers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professionele gebruikers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amateurs: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7 GEVOLGEN VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKER 

VRAAG 19: Verwacht u bepaalde gevolgen of knelpunten voor uw sector als de splitsing van de 
toelatingen wordt doorgevoerd of als bovenvermelde voorwaarden voor amateur-gebruik worden 
ingevoerd? 

Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve deze gevolgen/knelpunten hierna toe te lichten: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 20: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 

Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. VERSLAG VERGADERING BIOPLUS EN DETIC, 22 FEBRUARI 2008 

1.1. ALGEMEEN / DOEL STUDIE 

Het doel van de studie volgens de FOD is het onderzoeken van de haalbaarheid van de splitsing. Eerst 
dient zich echter de vraag gesteld te worden wat het mogelijke nut is van een splitsing! 

• De risico-analyses die momenteel worden uitgevoerd bepalen al of een niet-geklasseerd biocide 
geschikt is voor het groot publiek of niet. Indien toegelaten voor professioneel en groot publiek, 
dan is het een commerciële beslissing van producent en distributeur in welke segmenten dit 
effectief wordt gecommercialiseerd. 

• Om hoeveel producten met professioneel gebruik gaat het die niet beschikbaar zouden mogen 
zijn voor het groot publiek? De meeste producten voor professionelen kennen toch aparte 
distributiekanalen. Moet dan een heel administratief proces in gang worden gezet met enorme 
belasting voor de producenten voor slechts een beperkt aantal producten. 

• Het probleem dat de distributie soms biociden ter beschikking stelt en verkoopt aan het groot 
publiek wordt niet opgelost door een splitsing. Daarvoor is overleg en inspectie bij de distributie 
nodig. 

• De administratie heeft nu al achterstand in het verwerken van toelatingsdossiers (sommige 
dossiers blijven jaren liggen of aanslepen): is het dan wel een goed idee om nog extra 
administratieve belasting te hebben. 

• Heel wat producenten zijn wereldspelers + er komt zoveel wetgeving op ons af op internationaal 
niveau, dat het weinig zin heeft om nog apart dingen te doen in België. Bv. naar etikettering. De 
nieuwe Europese biocidenrichtlijn komt eraan en de nieuwe labeling van gevaarsymbolen. 

• Enquête van OIVO rond luchtverfrissers toonde aan dat mensen het etiket beter lezen als het om 
gevaarlijke / technische producten gaat. 

• De administratie heeft nu al veel in de hand qua etiket en verpakking, want deze maken immers 
deel uit van het toelatingsdossier. De inhoud van de etiketten wordt opgelegd door de 
biocidenrichtlijn, maar ze moeten nog altijd goedgekeurd worden door de administratie en er 
kunnen extra voorwaarden opgelegd worden.  

• Bepaalde producten in de winkel hebben ‘for professional use only’ op de etiketten, maar is dit 
een marketing druk (om groot publiek te lokken?) of zijn het effectief producten die niet geschikt 
zijn voor amateurs? 

1.2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR BIOCIDEN VOOR GROOT PUBLIEK 
• Doeltreffendheid: een lagere doeltreffendheid voor het groot publiek betekent zowel een 

ecologisch, economisch als sociaal verlies; dit gaat het groot publiek juist naar professionele 
producten sturen. 

• Volledige lediging verpakkingen voor het groot publiek: dient zowel voor het groot 
publiek als profs te gelden. De overheid heeft daar trouwens al impact op en kan eisen stellen bij 
de toelating. Bij de professionele verpakkingen is daar bovendien al veel aandacht voor, en dit 
sijpelt ook door naar het groot publiek. De voorwaarden van de verpakking / precieze 
verschijningsvorm mag niet vastgelegd worden, omdat deze continu veranderen. De 
verpakkingsindustrie is continu op zoek naar verbetering. 

• Verpakking zo ontwerpen dat lediging met snelheid mogelijk die afmeting product 
toelaat: hoe implementeren, welke norm? 

• Doseermiddelen: Is vaak nu al zo. 
• De te bestrijden diersoort op de verpakking: is nu al courante praktijk; ofwel het gewas dat 

beschermd moet worden of wel de te bestrijden soort. Probleem is dat er bij te kleine 
verpakkingen onvoldoende plaats is (zeker omdat de naam en info er al op 2 of 3 talen verplicht 
moet opstaan). 
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• Etikettering: de sector is zelf vragende partij om meer leesbare en duidelijkere 
etiketten te mogen gebruiken, en ontwikkelt zelf logo’s e.d. die in één oogopslag de gevaren 
en beschermingsvoorschriften duidelijk maken! 
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2. VERSLAG VERGADERING EDIALUX (HENDRIK VAN BOGAERT EN 
FREDERIK VERWILGHEN), 29 FEBRUARI 2008 

 

• Dubbele toelatingsakten zullen extra werk, tijd en geld vragen voor de sector, en daarom een 
enorme extra belasting voor de hele industrie: de sector verdrinkt nu al in taksen en 
administratie. 

• De meeste producten voor professionelen zijn sowieso niet aantrekkelijk voor amateurs omdat ze 
in grote verpakkingen worden verkocht, of omdat er speciale apparatuur nodig is voor hun 
gebruik, én ze zijn vaak ook duurder. 

• Het aantal producten waarvoor zich nu problemen stellen (namelijk producten voor 
professionelen die ook voor particulieren ter beschikking staan) is zeer beperkt. Het betreft vooral 
de derdegeneratie vergiften, zoals Fatal haverlokaas, Fatal pasta en Storm lokaasblokjes. 
Bepaalde producenten/verdelers zetten deze producten voor professionelen op de particuliere 
markten, waardoor bedrijven die volgens de spelregels werken uit de markt geconcurreerd 
worden. Er is dus een ongezonde marktsituatie. 

• De criteria voor scheiding zijn ook onvoldoende duidelijk (wanneer prof of amateur?) of er 
worden teveel uitzonderingen gemaakt. Zo is er bvb. het geval van de 
houtbeschermingsmiddelen. Al deze middelen zijn normaal geklasseerd, maar om te voorkomen 
dat amateurs zelf geen enkel houtbeschermingsproduct meer kunnen kopen, werd een 
uitzondering gemaakt voor deze producten.  

• Het zijn ook niet altijd de producenten die in de fout gaan: het gebeurt dat de verdelers het zelf 
in kleinere verpakkingen dan de oorspronkelijke verpakking verkopen, waardoor deze producten 
ook voor amateurs aantrekkelijker worden. 

• Het werkelijke probleem is dan ook controle. Er bestaat reeds een splitsing, namelijk deze van 
geklasseerde producenten en de niet-geklasseerde producten voor enerzijds professionelen en 
anderzijds amateurs. Bij de aanvraag heb je dus al een scheiding. Het probleem is dat deze 
scheiding op administratief en theoretisch niveau in praktijk niet gecontroleerd wordt en dus 
geen realiteit is! Het doorvoeren van de splitsing gaat in praktijk dan ook niets veranderen, als er 
geen controle gebeurt! 

• Het zou goed zijn als de scheiding tussen professionelen en amateurs wordt gekoppeld aan deze 
van de gewasbeschermingsmiddelen: daar heb je bvb. de spuitlicentie. Iets dergelijks zou ook 
uitgewerkt kunnen worden voor biociden: zonder pasje kan je dan geen product voor 
professionelen aankopen. Net zoals in Nederland zouden producten voor professionelen ook niet 
via de winkel verkocht moeten worden. 

• De strenge risico-analyse leidt ertoe dat de biociden die wel beschikbaar zijn voor amateurs 
relatief ‘onschadelijk’ zijn, maar ook een kleinere werkzaamheid in vgl. met de professionele 
producten (cfr. probleem van muizen die de particulier zelf niet meer wegkrijgt, omdat ze al 
resistent zijn – zie ook radiouitzending ‘Peeters en Pichal’ van 28 februari 2008). Het gevaar 
hierin is dat de amateur op zoek gaat naar effectievere (en dus schadelijkere) middelen via 
internet en postorder zonder dat hierop enige vorm van controle mogelijk is. 

• Op Europees niveau volgt een aanpassing van de biocidenrichtlijn waarbij aanbevelingen zullen 
worden gedaan naar welke producten (~ werkzame stoffen) tot professioneel gebruikt beperkt 
moeten worden. België volgt meestal de Europese aanbevelingen, terwijl bvb. landen als Italië en 
Frankrijk hun eigen zin doen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat heel wat particulieren de 
producten die in België tot professioneel gebruik beperkt zijn, dan gewoon in Frankrijk gaan 
halen of bestellen via internet of postorder. 
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3. VERSLAG TELEFONISCHE INTERVIEW RÜTGERS ORGANICS (DHR 
STRAUSS), 24 APRIL 2008 

 

Rütgers Organics zet enkel klasse A producten (Impralit-KDS en Impralit-KDS 4, Reyngicide Plus) en 
producten voor uitsluitend professioneel gebruik (Basilit HBx, Basilit PCX-2) op de Belgische markt. Deze 
producten worden allemaal via aparte distributiekanalen (business tot business) verdeeld. Een splitsing 
zou op dit moment dus geen impact hebben op de producten van Rütgers Organics. 

Het valt uiteraard niet uit te sluiten dat Rütgers Organics in de toekomst wel producten op de markt 
brengt voor amateurs. Dhr. Strauss is in dit geval helemaal geen voorstander om veel striktere 
voorwaarden op te leggen voor producten voor amateurs. Bvb. het per definitie uitsluiten van 
amateurgebruik voor producten die beschermingsmiddelen nodig hebben (handschoenen of bril) zijn niet 
nodig. Want waar leg je de grens van wat ‘gevaarlijk’ is en wat niet: messen en hete koffie zijn ook 
gevaarlijk. Een betere op is betere informatie van de consument (je kunt deze natuurlijk niet verplichten 
tot het lezen van die informatie en het etiket) en/of het verdelen van biociden achter de toonbank. Als 
amateurs dan biociden willen kopen, moeten ze hiervoor terecht bij de verkoper die hen dan over de 
gevaren en het gewenste gebruik kan informeren. 

Op dit moment bestaat er in Duitsland volgende ‘splitsing’: 

- producten voor professionelen kunnen enkel gebruikt worden mits registratie, je moet m.a.w. een soort 
erkenning hebben. 

- producten voor amateurs die een autorisatie nodig hebben, zijn enkel achter de toonbank te koop in 
speciaalzaken. Producten die toxisch, milieugevaarlijk, e.d. zijn, worden sinds 2 à 3 jaar niet meer 
verkocht in de gewone winkel. En de verkoper moet erkend/opgeleid zijn. 

- in de reguliere winkel vind je dus enkel nog producten die geen autorisatie nodig hebben, en dus weinig 
gevaar inhouden (bvb. producten tegen vliegen, muggen, e.d. Dhr Strauss noemde ze eigenlijk liever 
geen biociden. 

De handhaving in Duitsland is zeer streng. Vier keer per jaar worden de producenten gecontroleerd, 
waarbij alle documenten voorgelegd moeten worden. Elk productielot moet ook getest worden, enz… Dit 
in tegenstelling tot bvb. Spanje en Italië waar de controle zeer laks is. 

 

Dhr. Strauss werkt op de afdeling Development and Safety, en is onder meer verantwoordelijk voor de 
toelatingsaanvragen en het opmaken van MSD-fiches. 
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4. VERSLAG TELEFONISCHE INTERVIEW FABEL (DHR MICHEL KEDZIERSKI), 
28 APRIL 2008 

 

Fabel produceert enkel producten voor groot publiek. Indien er echter een splitsing van de toelatingen 
zou komen, dan zal geen toelating voor beiden worden aangevraagd. Er zal dan enkel een toelating voor 
amateurs worden aangevraagd. Op dit moment is er eigenlijk geen zicht op hoeveel producten door 
professionelen of door particulieren wordt aangekocht. Anti Taret wordt bvb. ook in doe-het-zelf zaken 
verkocht. 

Dhr. Kedzierski begrijpt echter niet goed welk nut een splitsing kan hebben als het om het zelfde product 
gaat, dat zowel veilig is voor de amateur als voor de professioneel. Wanneer het inderdaad om producten 
met een verschillende concentratie aan actieve stof gaat (om doeltreffender te zijn voor professioneel), 
dan kan hij het nog enigszins begrijpen dat er verschillende registratienummers nodig zijn. 

Bij een eventuele splitsing zal het product enkel worden aangevraagd voor gebruik door amateurs. Indien 
bijkomende voorwaarden worden opgelegd, zoals een maximum inhoud van de verpakking, dan zal 
hieraan worden voldaan. 

 

Dhr. Kedzierski is chemicus bij Fabel; de opmaak van de toelatingsakten wordt uitbesteed. 
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5. INGEVULDE VRAGENLIJST ERKENDE GEBRUIKER RENTOKIL 

 

1 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het geval de splitsing van de toelatingen doorgevoerd wordt, zal naast de werkelijke splitsing op het 
terrein ook een administratieve splitsing dienen te gebeuren. De toelatingshouder zal namelijk voor een 
bepaalde datum moeten bekennen of zijn product bestemd is voor beroepsgebruik of voor gebruik door 
amateurs. Verder zullen de producten voor amateurs aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen (bv. 
qua etiket, verpakking, enz.) en zal er dan ook een termijn worden vastgesteld waarbinnen de producten 
uitverkocht en opgebruikt moeten worden. Volgende termijnen zouden gehanteerd kunnen worden: 

6. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

7. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst. Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

f

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? Ja/Nee 

Rentokil Initial brengt geen producten op de markt voor amateursgebruik, enkel voor gebruik door haar 
eigen technici. 

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening : 

Voor opgebruik van professionele producten ………………................................................................. 
........................………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..
Voor opgebruik amateurproducten die niet aan de voorwaarden voldoen…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING 

2.1 GEVAREN VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

2.1.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 2: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

 

VRAAG 3: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord/Niet akkoord 

‘kunnen door de Minister ingedeeld worden’ : de huidige gehanteerde criteria klasse A zijn niet duidelijk – 
dit zou éénduidig moeten vastgelegd worden ook op basis van R en S-zinnen. 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10   Ontvlambaar  X   

R11   Licht ontvlambaar  X   

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
X   

R20   Schadelijk bij inademing  X   

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid   X   

R22 Schadelijk bij opname door de mond   X   

R23 Vergiftig bij inademing   X   

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid   X   

R25 Vergiftig bij opname door de mond   X   

R26 Zeer vergiftig bij inademing   X   

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid   X   

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond   X   

R36 Irriterend voor de ogen   X   

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen   X   

R38 Irriterend voor de huid   X   

R40 Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 

  X   

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 

 X   
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

  X   

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

  X   

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

X   

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

X   

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

  X   

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

  X   

R54 Vergiftig voor planten   X   

R55 Vergiftig voor dieren   X   

R56 Vergiftig voor bodemorganismen   X   

R57 Vergiftig voor bijen   X   

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

  X   

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

X   

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden   X   

R61 Kan het ongeboren kind schaden   X   

R62 Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 

  X   
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

  X   

R65 Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 

  X   
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2.1.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 4: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:  

Enkel indien in wateroplosbare zakjes of voorgedoseerd ivm kennis van juiste dosering en materiaal 
om af te meten. 

 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 VORM 

VRAAG 7: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel  X 

DP Stuifpoeder X  

EP Strooipoeder X  

FD Doos met rookmiddel X  

GA Gas (onder druk)  X 

KN Koud vernevelbaar concentraat X  

PP Poeder  X 

VP Damp ontwikkelend product  X 
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3 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

3.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 8: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Eén product met een bepaalde concentratie dient identiek te zijn voor amateur en professioneel. Is er 
een verschil in concentratie dan moet een andere benaming gehanteerd worden om verwarring te 
vermijden. 

3.2 VERPAKKING 

VRAAG 9: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te 
ledigen zijn. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 10: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig 
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid 
product accuraat af te meten. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 11: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 12: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de 
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 13: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van 
het te behandelen oppervlak/volume. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3 ETIKETTERING 

VRAAG 14: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor 
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke richtlijnen 
van de bevoegde overheid? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 15: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden 
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 16: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 HANDHAVING 

VRAAG 17: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 18: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

Moeilijkheden om administratieve verplichtingen op 2 verschillende wijzen te vervullen voor hetzelfde 
product.………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelatingshouders: 

Moeten duidelijke criteria krijgen om te weten of een bepaald product aan amateurs mag aangeboden 
worden.…………………………………………………………………………………………… 

Algemene distributiesector: 

Knelpunt is de scheiding van amateur aanbod en professioneel aanbod en de controle of de 
‘professionele’ koper inderdaad zodanig geregistreerd is.……………………………………………… 
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Geregistreerde verkopers: 

Tot op heden enkel verplicht voor Klasse A producten – zal dit uitgebreid worden tot verkoop van 
‘professionele’ producten?……………………………………………………………… 

Erkende gebruikers: 

Zelfde opmerking als geregistreerd verkoper…………………………………………… 

Professionele gebruikers: 

Erkenning noodzakelijk – minimale kennisvereisten vastgelegd zoals nu voor  geregis. verkopers / 
erkend gebruiker 

Amateurs: 

Hoe borgen dat ze niet de beschikking hebben over biociden voor professionelen?……… 

 

 

5 GEVOLGEN VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKER 

VRAAG 19: Verwacht u bepaalde gevolgen of knelpunten voor uw sector als de splitsing van de 
toelatingen wordt doorgevoerd of als bovenvermelde voorwaarden voor amateur-gebruik worden 
ingevoerd? 

Ja/Nee 

Gezien wij geen verkoop doen van producten – enkel eigen gebruik. 

Indien “ja”, gelieve deze gevolgen/knelpunten hierna toe te lichten: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 20: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 

Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

Gelijktijdig vastleggen van de criteria Klasse A  

Tevens het duidelijker omlijnen van wie ‘professioneel’ is. Als er een scheiding ‘professionelen – 
amateurs’ komt, dienen ook de criteria voor die ‘professionelen’ éénduidig worden vastgelegd, liefst met 
een erkenning of registratie, anders kan ieder zichzelf ‘profess 
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6. INGEVULDE VRAGENLIJST ERKENDE GEBRUIKER SGS 

 

1 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het geval de splitsing van de toelatingen doorgevoerd wordt, zal naast de werkelijke splitsing op het 
terrein ook een administratieve splitsing dienen te gebeuren. De toelatingshouder zal namelijk voor een 
bepaalde datum moeten bekennen of zijn product bestemd is voor beroepsgebruik of voor gebruik door 
amateurs. Verder zullen de producten voor amateurs aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen (bv. 
qua etiket, verpakking, enz.) en zal er dan ook een termijn worden vastgesteld waarbinnen de producten 
uitverkocht en opgebruikt moeten worden. Volgende termijnen zouden gehanteerd kunnen worden: 

8. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

9. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst. Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

f

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? /Nee 

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening: 

Voor opgebruik van professionele producten ……………….................................................................  

Producent  dient dit te bepalen 

Voor opgebruik amateurproducten die niet aan de voorwaarden voldoen…………………………………………… 
Producent dient dit te bepalen 
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2 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING 

2.1 GEVAREN VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

2.1.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 2: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

 

VRAAG 3: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Klasse A producten voor amateurs?? Ik dacht te menen dat men aan het streven is tot een 
gediplomeerde ongediertebestrijders! 

 

 



ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10      Ontvlambaar  x

R11      Licht ontvlambaar  x

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
x   

R20      Schadelijk bij inademing  X

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid   X   

R22 Schadelijk bij opname door de mond   X   

R23 Vergiftig bij inademing      X

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid      X

R25 Vergiftig bij opname door de mond      X

R26 Zeer vergiftig bij inademing      X

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid      X

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond      X

R36 Irriterend voor de ogen   X   

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen   X   

R38 Irriterend voor de huid   X   

R40    Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 

  X

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 

    x
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R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

     X

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

  X   

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

X   

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

X   

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

  X   

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

  X   

R54 Vergiftig voor planten   X   

R55 Vergiftig voor dieren   X   

R56 Vergiftig voor bodemorganismen   X   

R57 Vergiftig voor bijen   X   

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

  X   

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

X   

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden      X

R61 Kan het ongeboren kind schaden      X

R62    Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 

  X
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

  X   

R65    Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 

  x

 



ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

2.1.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 4: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

Moet kunnen indien goede instructies en simpel in gebruik 

 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:  

Akkoord: veiligheid is prioriteit .  

Alleen mag dit niet leiden tot producenten die het minder commercieel gaan vinden als er een 
splitsing van toelatingnummers is en bepaalde producten niet meer op de markt gaan brengen, waar 
wij als professionelen de dupe van zullen zijn. 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

2.2 VORM 

VRAAG 7: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel  x 

DP Stuifpoeder x  

EP Strooipoeder x  

FD Doos met rookmiddel  x 

GA Gas (onder druk)  x 

KN Koud vernevelbaar concentraat  x 

PP Poeder x  

VP Damp ontwikkelend product  x 
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Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

3 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

3.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 8: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Een product moet steeds doeltreffend zijn, zie Europese wetgeving over deugdelijkheid van een 
biocide. 

3.2 VERPAKKING 

VRAAG 9: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te 
ledigen zijn. Akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Maar rekening houdend met ons antwoord op 5 

 

VRAAG 10: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig 
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid 
product accuraat af te meten. Akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Maar rekening houdend met ons antwoord op 5 

 

VRAAG 11: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Maar rekening houdend met ons antwoord op 5 
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VRAAG 12: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de 
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is. Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Verwachte gebruik is steeds moeilijk in te schatten, kleine verpakking is hier aangewezen. Wel met 
hetzelfde toelatingsnummer. 

VRAAG 13: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van 
het te behandelen oppervlak/volume. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Wat zijn “mono-dosissen”?? 

 

3.3 ETIKETTERING 

VRAAG 14: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor 
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke richtlijnen 
van de bevoegde overheid? Akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

 

VRAAG 15: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden 
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Maar kent de amateur de verschillen tussen insecten? Een mot is een mot! 
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VRAAG 16: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte? Akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 HANDHAVING 

VRAAG 17: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Normaal bestaat er al een afgesloten kast, vooral voor de klasse A producten, misschien kan deze dan 
uitgebreid worden. 

 

VRAAG 18: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelatingshouders: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Algemene distributiesector: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geregistreerde verkopers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erkende gebruikers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Professionele gebruikers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amateurs: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 GEVOLGEN VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKER 

VRAAG 19: Verwacht u bepaalde gevolgen of knelpunten voor uw sector als de splitsing van de 
toelatingen wordt doorgevoerd of als bovenvermelde voorwaarden voor amateur-gebruik worden 
ingevoerd? 

Ja 

Indien “ja”, gelieve deze gevolgen/knelpunten hierna toe te lichten: 

Beperkte verkoop = verdwijnen van de markt. 

Beperkte toelating voor professioneel gebruik ( minder omzet) kan dreiging zijn voor het niet meer 
verdedigen van de stof door de producent.  

 

6 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 20: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 

Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

Zoals al telefonisch besproken heb ik m’n bedenking over profesioneel/beroepsgebruiker. Als  een 
bakker, molenaar, cafebaas enz  volgens de wetgeving worden beschouwd als beroepsgebruiker of 
professioneel gebruiker en een service medewerker (met voldoende kennis) in een 
ongediertebestrijdingsbedrijf  niet, dan is dit onderzoek niet relevant.  
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Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

7. INGEVULDE VRAGENLIJST ERKENDE GEBRUIKER EWS 

 

1 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het geval de splitsing van de toelatingen doorgevoerd wordt, zal naast de werkelijke splitsing op het 
terrein ook een administratieve splitsing dienen te gebeuren. De toelatingshouder zal namelijk voor een 
bepaalde datum moeten bekennen of zijn product bestemd is voor beroepsgebruik of voor gebruik door 
amateurs. Verder zullen de producten voor amateurs aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen (bv. 
qua etiket, verpakking, enz.) en zal er dan ook een termijn worden vastgesteld waarbinnen de producten 
uitverkocht en opgebruikt moeten worden. Volgende termijnen zouden gehanteerd kunnen worden: 

10. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

11. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst  Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

. f

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? Geen mening  Ja/Nee

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening: 

Voor opgebruik van professionele producten ………………................................................................. 
Deze termijnen dienen bepaald te worden door de producenten en niet door de gebruikers 

Voor opgebruik amateurproducten die niet aan de voorwaarden voldoen 

Deze termijnen dienen bepaald te worden door de producenten en niet door de gebruikers 
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2 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING 

2.1 GEVAREN VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

2.1.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 2: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

 

VRAAG 3: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Deze vraag is dubbelzinnig, aangezien “Klasse A” samen gebruikt wordt met “niet toegelaten voor 
amateurs. Daarom moeten we hierop NEEN antwoorden. 
De stelling in deze vraag is eveneens in tegenspraak met het streven om te komen tot een groep van 
“gediplomeerde” ongediertebestrijders, die als “professioneel” kunnen beschouwd worden zonder a priori 
“erkend gebruiker” te moeten zijn. 
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R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10      Ontvlambaar  X

R11      Licht ontvlambaar  X

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
X   

R20      Schadelijk bij inademing  X

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid   X   

R22 Schadelijk bij opname door de mond   X   

R23 Vergiftig bij inademing      X

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid      X

R25 Vergiftig bij opname door de mond      X

R26 Zeer vergiftig bij inademing      X

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid      X

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond      X

R36 Irriterend voor de ogen   X   

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen   X   

R38 Irriterend voor de huid   X   

R40    Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 

  X

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 

    X
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

     X

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

  X   

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

X   

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

X   

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

  X   

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

  X   

R54 Vergiftig voor planten   X   

R55 Vergiftig voor dieren   X   

R56 Vergiftig voor bodemorganismen   X   

R57 Vergiftig voor bijen   X   

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

  X   

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

X   

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden      X

R61 Kan het ongeboren kind schaden      X

R62    Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 

  X
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

  X   

R65    Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 

  X

 



ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

2.1.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 4: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

Wat is “CMR cat 3” ? Waar staat dit in onze relevante wetgeving ? 
Als de verpakking en de toepasingsmodaliteiten zodanig zijn geconcipiëerd dat “onwetendheden” worden 
uitgesloten, moet dit kunnen. 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:  

Algemeen beschouwd gaan wij akkoord met deze stelling. Een goede bescherming van de consument is 
steeds primordiaal. 
Toch willen wij graag volgende algemene maar belangrijke stelling poneren, die geldt voor alle vragen in 
deze enquete : 
Biociden danken hun toelating op de markt mede aan de commerciële aspecten. Als klein land, met een 
beperkte markt, zijn wij reeds zeer sterk benadeeld in deze zaak. 
Indien deze enquête leidt tot splitsing van de toelatingsnummers voor bepaalde biociden, dan dreigt het 
gevaar dat voor bepaalde stoffen de beperkte toelating voor professionelen commercieel niet meer 
interessant wordt. Dit betekent dat deze producten van de markt zullen verdwijnen. 
Dit zal ons leiden naar situaties waar voor bepaalde problemen geen aangepaste producten meer 
voorhanden zijn. Ik verwijs hier tevens naar het buitenland. Een dergelijke toestand zal onherroepelijk 
leiden naar meer illegale import en toepassingen. 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

In deze zaak moet alles genuanceerd worden. 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 VORM 

VRAAG 7: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel  x 

DP Stuifpoeder   

EP Strooipoeder   

FD Doos met rookmiddel   

GA Gas (onder druk)  x 

KN Koud vernevelbaar concentraat  x 

PP Poeder   

VP Damp ontwikkelend product   
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3 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

3.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 8: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Neen, want dit is volgens ons in tegenspraak met de huidige Europese biocidenwetgeving, die stelt 
dat een product “doeltreffend” moet zijn om op de markt gebracht te kunnen worden. “Meer” of 
“minder” doeltreffend bestaat niet. 

3.2 VERPAKKING 

VRAAG 9: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te 
ledigen zijn. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Ja, maar onder de opschortende voorwaarde van ons antwoord op vraag 5 

 

VRAAG 10: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig 
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid 
product accuraat af te meten. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Ja, maar onder de opschortende voorwaarde van ons antwoord op vraag 5 

 

VRAAG 11: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Ja, maar onder de opschortende voorwaarde van ons antwoord op vraag 5 
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VRAAG 12: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de 
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

In principe uiteraard : JA. 
Deze vraag is echter niet voldoende specifiek. Wat is het “verwachte gebruik” ? 
Kleinere verpakkingen, met hetzelfde toelatingsnummer, zijn aangewezen. 

VRAAG 13: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van 
het te behandelen oppervlak/volume. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Wat bedoelt men met een “mono-dosis” ? Kruipende insecten ? Vliegende insecten ? Knaagdieren ? 

 

3.3 ETIKETTERING 

VRAAG 14: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor 
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke richtlijnen 
van de bevoegde overheid? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 15: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden 
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Dit is een goed idee, maar indien er geopteerd wordt voor kleine verpakkingen zal er soms te weinig 
plaats zijn om deze afbeeldingen weer te geven. 
Voorbeeld : welke “amateur” kent het verschil tussen een rat, een muis en een spitsmuis ? 
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VRAAG 16: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 HANDHAVING 

VRAAG 17: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Iets “verbergen” voor de consument is nog nooit goed gebleken. Momenteel bestaat de “afgesloten 
kast” reeds. 

 

VRAAG 18: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelatingshouders: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Algemene distributiesector: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geregistreerde verkopers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erkende gebruikers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Professionele gebruikers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amateurs: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 GEVOLGEN VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKER 

VRAAG 19: Verwacht u bepaalde gevolgen of knelpunten voor uw sector als de splitsing van de 
toelatingen wordt doorgevoerd of als bovenvermelde voorwaarden voor amateur-gebruik worden 
ingevoerd? 

Ja/Nee

Indien “ja”, gelieve deze gevolgen/knelpunten hierna toe te lichten: 

Biociden danken hun toelating op de markt mede aan de commerciële aspecten. Als klein land, met een 
beperkte markt, zijn wij reeds zeer sterk benadeeld in deze zaak. 
Indien deze enquete leidt tot splitsing van de toelatingsnummers voor bepaalde biociden, dan dreigt het 
gevaar dat voor bepaalde stoffen de beperkte toelating voor professionelen commercieel niet meer 
interessant wordt. Dit betekent dat deze producten van de markt zullen verdwijnen. 
Dit zal ons leiden naar situaties waar voor bepaalde problemen geen aangepaste producten meer 
voorhanden zijn. Ik verwijs hier tevens naar het buitenland. Een dergelijke toestand zal onherroepelijk 
leiden naar meer illegale import en toepassingen. 

 

6 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 20: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 

Ja/Nee

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

Deze vragenlijst is vernieuwend, en geeft aan dat de overheid schijnbaar geïnteresseerd is in onze 
mening. 
Toch volgende bedenking : 

Zolang o.a. een cafébaas of een schilder volgens de gangbare reglementering wel worden beschouwd als 
“professionele” gebruikers, maar de technici van de ongediertebestrijdingsbedrijven niet, is dit onderzoek 
niet tot weinig relevant. 
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8. INGEVULDE VRAGENLIJST TOELATINGSHOUDER TENSIO 

 

1 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het kader van de splitsing van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen voor professionele 
gebruikers en amateurs werd op 20/09/2007 een koninklijk besluit gepubliceerd2 met betrekking tot de 
bepalingen voor de administratieve splitsing. Naar analogie met dit koninklijk besluit zijn de mogelijke 
inhoudelijke wijzigingen voor biociden de volgende: 

12. Iedere houder van een toelating moet met een aangetekende brief gericht aan de Diens  Risicobeheer van 
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, betekenen of 
zijn product bestemd is voor gebruik door de amateur of voor professioneel gebruik. Deze betekening 
betreft ook iedere persoon die een toelatingsaanvraag hee t ingediend maar waarvan het product nog niet 
toegelaten is en iedere houder van een toelating voor parallelinvoer voor een product dat nog niet op de 
markt gebracht is. Indien deze betekening niet verstuurd wordt, wordt het product automatisch ingedeeld 
als “voorbehouden voor professioneel gebruik”. Voor iedere aanvraag tot toelating of toelating voor 
parallelinvoer van een biocide die na de bekendmaking van het besluit wordt ingediend, moet de aanvrager 
betekenen of zijn product bestemd is voor gebruik door de amateur of professioneel gebruik. Voorgestelde 
termijn: de betekening en de toelatingsaanv aag moeten binnen de maand volgend op de bekendmaking 
van het besluit in het Belgisch Staatsblad verstuurd worden aan de Dienst Risicobeheer van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

t

f

r

. f

13. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

14. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst  Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? Ja/Nee

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening: 

Voor betekening en aanvraag:……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor uitverkoop en opgebruik………………......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor aanpassing product……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                

2 KB d.d. 31/08/2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en 
bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten 
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2 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING 

2.1 ALGEMEEN 

VRAAG 2: De splitsing van de toelatingen voor professionele gebruikers en voor amateurs zou het 
creëren van specifieke toelatingsakten voor beide categorieën nodig maken. Dit onderscheid zou gemaakt 
kunnen worden door het gebruik van verschillende letters: 

• Voor de toelatingen: 

- XXXXP/B voor de professionele gebruikers                                          Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

XXXXA/B voor de amateurs                                                               Akkoord/Niet akkoord - 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Voor de parallelinvoer: 

- XXXXP/P voor de professionele gebruikers                                          Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

XXXXA/P voor de amateurs                                                               Akkoord/Niet akkoord - 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 GEVAREN VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

2.2.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 3: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

 

VRAAG 4: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria 
(vraag 3 en 4) voor u hebben? 

…Geen……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10     Ontvlambaar   

R11     Licht ontvlambaar   

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
   

R20     Schadelijk bij inademing   

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid      

R22 Schadelijk bij opname door de mond      

R23 Vergiftig bij inademing      

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid      

R25 Vergiftig bij opname door de mond      

R26 Zeer vergiftig bij inademing      

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid      

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond      

R36 Irriterend voor de ogen      

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen      

R38 Irriterend voor de huid      

R40   Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 

    

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

     

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

     

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

     

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

     

R54 Vergiftig voor planten      

R55 Vergiftig voor dieren      

R56 Vergiftig voor bodemorganismen      

R57 Vergiftig voor bijen      

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

   

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden      

R61 Kan het ongeboren kind schaden      

R62   Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 

   

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

     

R65   Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 
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2.2.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 7: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria 
(vraag 5 tot 7) voor u hebben? 

…Geen……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 VORM 

VRAAG 8: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel   

DP Stuifpoeder   

EP Strooipoeder   

FD Doos met rookmiddel   

GA Gas (onder druk)   

KN Koud vernevelbaar concentraat   

PP Poeder   

VP Damp ontwikkelend product   

Damp en nevel: visuele waarschuwing waarbij men idee krijgt om er niet in te gaan staan; voor poeders, 
afhankelijk van de korrelgrootte, geldt dit veel minder. Tensio wil afstappen van het gebruik van poeders 
en volledig overschakelen naar vloeistoffen, omdat de dosering heel moeilijk is. 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaand criterium 
voor u hebben? 

…Geen……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

3.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 9: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Doeltreffendheid is geen gebruiks- en/of veiligheidscriterium. Wanneer een product onder dezelfde 
naam zowel voor amateur als professioneel gebruik op de markt komt MOET dezelfde werkzaamheid 
worden gegarandeerd. Alle afwijkingen hierop zijn  bedrog.………………………………………….………………… 

3.2 VERPAKKING 

Niet van toepassing voor professionele producten 

 

VRAAG 12: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Niet verplichten, enkel aanbevelen en de keuze aan de toelatingshouder en de consument 
laten.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ETIKETTERING 

Niet van toepassing voor professionele producten 

 

4 HANDHAVING 

VRAAG 21: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Amateurs die met een “hoger” niveau van opleiding en kennis m.b.t. biociden zouden hierdoor 
mogelijk beperkt kunnen worden in hun keuze 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 22: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

Geen…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelatingshouders: 

Geen…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Algemene distributiesector: 

Vaak te weinig kennis 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geregistreerde verkopers: 

Geen…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erkende gebruikers: 

Geen…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professionele gebruikers: 

Geen…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amateurs: 

Onvoldoende duidelijke informatie op de verpakking. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 23: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 

Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. INGEVULDE VRAGENLIJST TOELATINGSHOUDER HG INTERNATIONAL 

 

1 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het kader van de splitsing van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen voor professionele 
gebruikers en amateurs werd op 20/09/2007 een koninklijk besluit gepubliceerd3 met betrekking tot de 
bepalingen voor de administratieve splitsing. Naar analogie met dit koninklijk besluit zijn de mogelijke 
inhoudelijke wijzigingen voor biociden de volgende: 

15. Iedere houder van een toelating moet met een aangetekende brief gericht aan de Diens  Risicobeheer van 
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, betekenen of 
zijn product bestemd is voor gebruik door de amateur of voor professioneel gebruik. Deze betekening 
betreft ook iedere persoon die een toelatingsaanvraag hee t ingediend maar waarvan het product nog niet 
toegelaten is en iedere houder van een toelating voor parallelinvoer voo  een product dat nog niet op de 
markt gebracht is. Indien deze betekening niet verstuurd wordt, wordt het product automatisch ingedeeld 
als “voorbehouden voor professioneel gebruik”. Voor iedere aanvraag tot toelating of toelating voor 
parallelinvoer van een biocide die na de bekendmaking van het besluit wordt ingediend, moet de aanvrager 
betekenen of zijn product bestemd is voor gebruik door de amateur of professioneel gebruik. Voorgestelde 
termijn: de betekening en de toelatingsaanv aag moeten binnen de maand volgend op de bekendmaking 
van het besluit in het Belgisch Staatsblad verstuurd worden aan de Dienst Risicobeheer van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

t

f
r

r

. f

                                               

16. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

17. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst  Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? Ja/Nee 

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening: 

Voor betekening en aanvraag:……………………………………………………………………………………………………. 
Het is onzinnig dat binnen een maand een reactie geschreven moet worden. Het zou een betere 
optie zijn dat de gezondheidsdienst de toelatingshouders een brief schrijft…………………………………….. 

Voor uitverkoop en opgebruik……………........................................................................................... 
Zie hierboven  

 

3 KB d.d. 31/08/2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en 
bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten 
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Voor aanpassing product:…………………………………………………………………………………………………………..  

Zie hierboven…………………………………………………………………………………………….………………………………  

 

2 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING 

2.1 ALGEMEEN 

VRAAG 2: De splitsing van de toelatingen voor professionele gebruikers en voor amateurs zou het 
creëren van specifieke toelatingsakten voor beide categorieën nodig maken. Dit onderscheid zou gemaakt 
kunnen worden door het gebruik van verschillende letters: 

• Voor de toelatingen: 

XXXXP/B voor de professionele gebruikers                                          Akkoord/Niet akkoord - 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

Dit zou betekenen dat er verschillende etiketten gemaakt moeten worden met eigenlijk dezelfde 
inhoud. Enkel de gebruiksaanwijzing voor professionele toepassing is anders. Dit geeft extra 
kosten die de klant uiteindelijk moet betalen. Tevens zal de kans op verkeerde keuze door een 
amateur klaarblijkelijk zijn. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- XXXXA/B voor de amateurs                                                               Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

Zie ook hierboven 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Voor de parallelinvoer: 

- 

- 

XXXXP/P voor de professionele gebruikers                                          Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

XXXXA/P voor de amateurs                                                               Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 GEVAREN VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

2.2.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 3: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

 

VRAAG 4: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Dan moeten alle consumenten producten (reinigers enz) die R20 of R40 gelabeld zijn, verboden 
worden en dat gaat te ver. 

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria 
(vraag 3 en 4) voor u hebben? 

Geen,………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
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R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10      Ontvlambaar  

R11      Licht ontvlambaar  

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
   

R20      Schadelijk bij inademing  

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid      

R22 Schadelijk bij opname door de mond      

R23 Vergiftig bij inademing      

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid      

R25 Vergiftig bij opname door de mond      

R26 Zeer vergiftig bij inademing      

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid      

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond      

R36 Irriterend voor de ogen      

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen      

R38 Irriterend voor de huid      

R40    Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 

  

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

     

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

     

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

     

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

     

R54 Vergiftig voor planten      

R55 Vergiftig voor dieren      

R56 Vergiftig voor bodemorganismen      

R57 Vergiftig voor bijen      

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

     

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

   

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden      

R61 Kan het ongeboren kind schaden      

R62    Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 

  

136 



ARCADIS  
Vragenlijst “Splitsing toelatingen biociden professionelen/amateurs” 

137 

R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

     

R65    Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 
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2.2.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

Zie ook bovenstaande 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:  

Dit is wederom afhankelijk van de labelling. Bij giftige poeders is het te billijken dat het verboden 
wordt, bij schadelijk, irriterend e.d. blijft de vraag betreffende normale consumenten producten en 
etikettering bestaan. Wasmiddelen met hoog gehalte aan natriumpercarbonaat zijn  ook schadelijk 
geëtiketteerd.……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

Zie wederom bovenstaande 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 7: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Zie wederom bovenstaande. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria 
(vraag 5 tot 7) voor u hebben? 

In de basis geen 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 VORM 

VRAAG 8: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel   

DP Stuifpoeder   

EP Strooipoeder   

FD Doos met rookmiddel   

GA Gas (onder druk)   

KN Koud vernevelbaar concentraat   

PP Poeder   

VP Damp ontwikkelend product   

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaand criterium 
voor u hebben? 

Ik laat deze vraag open omdat ik niet de specifieke informatie betreffende alle productsoorten 
heb.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

3.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 9: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Nee, indien een product verkocht wordt aan een amateur en een professioneel iemand dan moet de 
werking hetzelfde zijn. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 VERPAKKING 

VRAAG 10: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te 
ledigen zijn. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 11: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig 
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid 
product accuraat af te meten. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 12: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Dit hangt van de aard van het product af of een speciale tool bijgeleverd moet worden om te doseren 
Bijv. hoeveelheid te doseren materiaal enz.  
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VRAAG 13: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de 
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 14: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van 
het te behandelen oppervlak/volume. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Indien u een toelatingshouder bent, welke gevolgen kan de 
invoering van bovenstaande criteria (vraag 10 tot 14) voor u hebben? 

Vrijwel geen. Ons product moet verdund worden met water 1:20, dit levert in de praktijk geen problemen 
op. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3 ETIKETTERING 

VRAAG 15: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor 
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke richtlijnen 
van de bevoegde overheid? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 16: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden 
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Ik zie het nut er niet van in. Ik denk dat goede naamgeving beter is 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 17: Dient het verboden te worden om op het etiket van het product voor gebruik door de 
amateur tekst of afbeeldingen te vermelden die het risico, verbonden aan het gebruik van het product, 
banaliseren (bv. “Niet giftig voor…”, afbeelding lieveheersbeestje)? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 18: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 19: Kan het verboden worden om op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur niet-specifieke tekst te vermelden (bv. “polyvalent fungicide)? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 20: Bent u akkoord om op het etiket de zinnen “Bewaar het product in zijn oorspronkelijke 
verpakking, zorgvuldig gesloten en op een veilige plaats” en “Was de handen zorgvuldig na gebruik van 
het product” aan te brengen? Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 HANDHAVING 

VRAAG 21: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Nee, het betekent het einde voor een product. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 22: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

Geen mening 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelatingshouders: 

Zie hierboven 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Algemene distributiesector: 

Zie hierboven 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geregistreerde verkopers: 

Zie hierboven 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erkende gebruikers: 

Zie hierboven 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professionele gebruikers: 

Zie hierboven 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amateurs: 

Zie hierboven 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 23: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 

Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. INGEVULDE VRAGENLIJST TOELATINGSHOUDER BOSS PAINTS 

 

1 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het kader van de splitsing van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen voor professionele 
gebruikers en amateurs werd op 20/09/2007 een koninklijk besluit gepubliceerd4 met betrekking tot de 
bepalingen voor de administratieve splitsing. Naar analogie met dit koninklijk besluit zijn de mogelijke 
inhoudelijke wijzigingen voor biociden de volgende: 

18. Iedere houder van een toelating moet met een aangetekende brief gericht aan de Diens  Risicobeheer van 
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, betekenen of 
zijn product bestemd is voor gebruik door de amateur of voor professioneel gebruik. Deze betekening 
betreft ook iedere persoon die een toelatingsaanvraag hee t ingediend maar waarvan het product nog niet 
toegelaten is en iedere houder van een toelating voor parallelinvoer voor een product dat nog niet op de 
markt gebracht is. Indien deze betekening niet verstuurd wordt, wordt het product automatisch ingedeeld 
als “voorbehouden voor professioneel gebruik”. Voor iedere aanvraag tot toelating of toelating voor 
parallelinvoer van een biocide die na de bekendmaking van het besluit wordt ingediend, moet de aanvrager 
betekenen of zijn product bestemd is voor gebruik door de amateur of professioneel gebruik. Voorgestelde 
termijn: de betekening en de toelatingsaanv aag moeten binnen de maand volgend op de bekendmaking 
van het besluit in het Belgisch Staatsblad verstuurd worden aan de Dienst Risicobeheer van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

t

f

r

. f

19. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

20. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst  Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? Ja/Nee 

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening: 

Voor betekening en aanvraag: niet van toepassing, boleum cypermethrine is een kant en klaar 
bestrijdingsmiddel met beperkt risico voor de gebruiker ( zowel professioneel als amateur)  

Uitverkoop en opgebruik : te kort , aktieve component = 0.8 g/l  met jaarverbruik van 3900 lt is 
verplichte aankoop van 25 kg cypermethrine goed voor 8 jaar produktaanmaak. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                

4 KB d.d. 31/08/2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en 
bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor aanpassing product : 30 maand is haalbaar  

2 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING 

2.1 ALGEMEEN 

VRAAG 2: De splitsing van de toelatingen voor professionele gebruikers en voor amateurs zou het 
creëren van specifieke toelatingsakten voor beide categorieën nodig maken. Dit onderscheid zou gemaakt 
kunnen worden door het gebruik van verschillende letters: 

• Voor de toelatingen: 

- XXXXP/B voor de professionele gebruikers                                          Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

XXXXA/B voor de amateurs                                                               Akkoord/Niet akkoord - 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Voor de parallelinvoer: 

XXXXP/P voor de professionele gebruikers                                          Akkoord/Niet akkoord - 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

XXXXA/P voor de amateurs                                                               Akkoord/Niet akkoord - 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 GEVAREN VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

2.2.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 3: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

 

VRAAG 4: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Deze stelling gaat in tegen de huidige regelgeving : carc cat 1 en 2 uitsluitend voor de professionele 
gebruiker. CMR cat 3 is toegelaten voor de amateur. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria 
(vraag 3 en 4) voor u hebben? 

Verkoop Boleum Curatief : 3900 liter per jaar waarvan ½ voor de professionele verbruiker en ook ½ voor 
de amateur. Groot gedeelte van onze klanten zijn én schilder én verfwinkel. Deze klanten moeten dan 2 
produkten in huis hebben.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10      Ontvlambaar  X

R11      Licht ontvlambaar  X

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
X   

R20      Schadelijk bij inademing  X

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid   X   

R22 Schadelijk bij opname door de mond   X   

R23 Vergiftig bij inademing   X   

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid      X Handschoenen

R25 Vergiftig bij opname door de mond    X Kindvriendelijke sluiting  

R26 Zeer vergiftig bij inademing   X   

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid   X   

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond   X   

R36 Irriterend voor de ogen   X   

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen   X   

R38 Irriterend voor de huid   X   

R40 Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 

   X Preparaten CMR Cat 3 zijn nu ook 
toegelaten voor particulier gebruik. 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 

  X Kalk is ook R41 

Gevaar is genoegzaam bekend 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

  X   

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

    X  

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

  X  

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

  X  

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

    X  

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

    X  

R54 Vergiftig voor planten     X  

R55 Vergiftig voor dieren     X  

R56 Vergiftig voor bodemorganismen     X  

R57 Vergiftig voor bijen     X  

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

    X  

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

  X  
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden   X   

R61 Kan het ongeboren kind schaden   X   

R62   Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 

  X 

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

  X   

R65   Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 

  X 
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2.2.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen: 

Te strenge indeling : CMR cat 3 is toegelaten voor particulier gebruik 

                               Xi en Xn ook toelaatbaar voor particulier gebruik 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:   CMR poeders zijn te verbieden, andere 
niet 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

R40 = CMR cat 3 en derhalve toegelaten voor de amateur. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VRAAG 7: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria 
(vraag 5 tot 7) voor u hebben? 
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1. dubbele toelating = dubbele retributie ( twee keer 300€ voor 1500 lt per verkoopskanaal ) 

2. dubbele stock  

3. grote kans op foute leveringen bij onze klanten  

 

2.3 VORM 

VRAAG 8: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel X  

DP Stuifpoeder X  

EP Strooipoeder X  

FD Doos met rookmiddel X  

GA Gas (onder druk)  X 

KN Koud vernevelbaar concentraat X  

PP Poeder X  

VP Damp ontwikkelend product X  

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaand criterium 
voor u hebben? 

Boleum Curatief is een kant en klare oplossing ( cypermethrine in een solvent)  

Valt misschien onder damp ontwikklend product 

Dit criterium heeft weinig negatieve invloed op boleum curatief 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

3.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 9: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 
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Doeltreffendheid biocide moet voor amateur en professioneel gelijk zijn. Naast blootstelling bij 
aanbrengen is er ook nog de blootstelling aan het produkt na het aanbrengen bv in het woonhuis. Dit 
effect is even belangrijk als het effect bij het aanbrengen . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 VERPAKKING 

VRAAG 10: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te 
ledigen zijn. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 11: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig 
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid 
product accuraat af te meten. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 12: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 13: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de 
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is. Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 14: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van 
het te behandelen oppervlak/volume. Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Indien u een toelatingshouder bent, welke gevolgen kan de 
invoering van bovenstaande criteria (vraag 10 tot 14) voor u hebben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3 ETIKETTERING 

VRAAG 15: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor 
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke richtlijnen 
van de bevoegde overheid? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 16: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden 
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

Is slechts relevant voor bepaalde goed gekende diersoorten zoals bij de vraagstelling ( insecten, 
knaagdieren) 

Is echter minder relevant voor bv de houtworm 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VRAAG 17: Dient het verboden te worden om op het etiket van het product voor gebruik door de 
amateur tekst of afbeeldingen te vermelden die het risico, verbonden aan het gebruik van het product, 
banaliseren (bv. “Niet giftig voor…”, afbeelding lieveheersbeestje)? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 18: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 19: Kan het verboden worden om op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur niet-specifieke tekst te vermelden (bv. “polyvalent fungicide)? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 20: Bent u akkoord om op het etiket de zinnen “Bewaar het product in zijn oorspronkelijke 
verpakking, zorgvuldig gesloten en op een veilige plaats” en “Was de handen zorgvuldig na gebruik 
van het product” aan te brengen? Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4 HANDHAVING 

VRAAG 21: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Akkoord/Niet akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

1. Wij verkopen aan veel winkels/ schilders of aan winkels met depotfunctie voor schilder. De grens 
tussen professioneel en amateur is daar wel dun. 

2. Wij zijn nogal klantgericht. Onze ervaring is dat de klant het product wil zien. Wegstoppen in een 
kast = geen oplossing bieden voor het probleem van de klant. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 22: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

Grote producenten zullen een duidelijk onderscheid willen tussen professioneel product en product 
voor de amateur : sterke > zwakkere werking  

 

Toelatingshouders: 

Dubbele stock  

Dubbele retributie  

Geen meerverkoop ( eerder daling )  

 

Algemene distributiesector: geen ervaring  

 

Geregistreerde verkopers: geen ervaring  

 

Erkende gebruikers: geen ervaring  
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Professionele gebruikers: 

Indien prof= sterker  : 

1. gedeelte zal afgeschrikt worden door strenge veiligheidseisen  

2. gedeelte zal strengere veiligheidsvoorschriften inroepen voor hogere 
tarieven.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amateurs: 

Kans is groot dat ze zullen proberen toch aan de sterkere variant te komen met alle gevolgen vandien 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 23: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 

Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. INGEVULDE VRAGENLIJST BEROEPSGEBRUIKER BELGAQUA 

 

1 ADMINISTRATIEVE SPLITSING 

In het geval de splitsing van de toelatingen doorgevoerd wordt, zal naast de werkelijke splitsing op het 
terrein ook een administratieve splitsing dienen te gebeuren. De toelatingshouder zal namelijk voor een 
bepaalde datum moeten bekennen of zijn product bestemd is voor beroepsgebruik of voor gebruik door 
amateurs. Verder zullen de producten voor amateurs aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen (bv. 
qua etiket, verpakking, enz.) en zal er dan ook een termijn worden vastgesteld waarbinnen de producten 
uitverkocht en opgebruikt moeten worden. Volgende termijnen zouden gehanteerd kunnen worden: 

21. Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een 
intrekkingsprocedure gestart en wordt een periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een 
bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het product. 

22. Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen 
van de betrokken producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen 
gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze vragenlijst  Deze producten kunnen vrij verkocht worden vana  
het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de 
toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij de 
bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst. 

. f

 

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u 
haalbaar? Ja 

Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw 
mening: 

Voor opgebruik van professionele producten …Hoewel wij van mening zijn dat de termijn voldoende is, 
denken we ook dat ze zo veel mogelijk verkort moeten worden. De phytofarmaceutische industrie is 
reeds op de hoogte van het voorstel en kan dit reeds inplannen en een recuperatiesysteem van 
overtollige en niet mee toegelaten producten 
opzetten.…………….................................................................  

 

Voor opgebruik amateurproducten die niet aan de voorwaarden 
voldoen……idem……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2 CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSINGGEVAREN VOOR 
VEILIGHEID, GEZONDHEID EN /OF MILIEU  

2.1.1 Splitsing op basis van R-zinnen 

VRAAG 2: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen 
worden om te bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op 
volgende pagina voor elke R-zin aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. 
Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van 
de tabel. 

Zie tabel op volgende pagina’s. 

Naast de R-zinnen moet tevens rekening gehouden worden met de risico's voor grond- en 
oppervlaktewaterverontreiniging.  

VRAAG 3: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te 
beperken, kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat 
producten met R20 of CMR producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor 
andere beschermingsmiddelen dan handschoenen vereist zijn? Akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen: 

De aanpak zou nog restrictiever kunnen zijn…………………………………………………… 
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R-zin   Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R10      Ontvlambaar  

R11      Licht ontvlambaar  

R12 Zeer licht ontvlambaar  

(voor producten anders 
dan spuitbussen) 

 

(enkel voor spuitbussen) 
   

R20      Schadelijk bij inademing  

R21 Schadelijk bij aanraking met de huid      

R22 Schadelijk bij opname door de mond      

R23 Vergiftig bij inademing      

R24 Vergiftig bij aanraking met de huid      

R25 Vergiftig bij opname door de mond      

R26 Zeer vergiftig bij inademing      

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid      

R28 Zeer vergiftig bij opname door de mond      

R36 Irriterend voor de ogen      

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen      

R38 Irriterend voor de huid      

R40    Carcinogene effecten zijn niet 
uitgesloten 

  

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel  

(behalve als kan worden 
aangetoond dat de 

verpakking het risico op 
oogblessures vermijdt) 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing 

     

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid 

     

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R51 Vergiftig voor in het water levende 
organismen 

  

 

   

R52 Schadelijk voor in het water levende 
organismen 

     

R53 Kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

   X Zie opmerking hierboven.  

R54 Vergiftig voor planten      

R55 Vergiftig voor dieren      

R56 Vergiftig voor bodemorganismen      

R57 Vergiftig voor bijen      

R58 Kan in het milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken 

     

R59 Gevaarlijk voor de ozonlaag  

 

 

 

   

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden      

R61 Kan het ongeboren kind schaden      

R62    Mogelijk gevaar voor verminderde 
vruchtbaarheid 
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R-zin Betekenis R-zin legt indeling 
als « professioneel 
gebruik » op 

R-zin laat gebruik 
door amateur toe* 

Akkoord Niet 
akkoord 

Indien niet akkoord, gelieve uw mening te 
onderbouwen 

R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van 
het ongeboren kind 

     

R65    Schadelijk : kan longschade 
veroorzaken na verslikken 
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2.1.2 Splitsing op basis van verschijningsvorm 

VRAAG 4: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend 
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur. Akkoord 

 

VRAAG 5: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur, 
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of indien 
er geen alternatieve vorm bestaat. Akkoord 

Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:  

………Misschien een uitzondering voor anti-mierenpoeders en gelijkaardige kruipers 

 

Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium 
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)? Ja/Nee 

Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet 
verboden worden: 

Enkel op basis van de risicozinnen is niet erg relevant om de globale impact te evalueren. De vraag 
blijft dan hoe men een "objectieve" evaluatie kan doen van de producten 

 

VRAAG 6: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden 
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het 
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert? Akkoord/Niet akkoord 

? 

2.2 VORM 

VRAAG 7: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs. 

Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of 
niet. 

 

Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

CB Concentraat voor lokmiddel   

DP Stuifpoeder   

EP Strooipoeder   

FD Doos met rookmiddel   

GA Gas (onder druk)   

KN Koud vernevelbaar concentraat   
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Code Specifiek toepassingssysteem Toegelaten voor 
amateurs 

Niet toegelaten 
voor amateurs 

PP Poeder   

VP Damp ontwikkelend product   
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3 VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS 

3.1 DOELTREFFENDHEID 

VRAAG 8: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de 
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel? Akkoord 

3.2 VERPAKKING 

VRAAG 9: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te 
ledigen zijn. Akkoord 

 

VRAAG 10: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig 
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid 
product accuraat af te meten. Akkoord 

 

VRAAG 11: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel 
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine 
oppervlakken. Akkoord 

Tevens moet vermeld worden welke bestemming geven hieraan na gebruik ! 

 

VRAAG 12: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de 
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is. Akkoord 

Vanzelfsprekend 

 

VRAAG 13: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van 
het te behandelen oppervlak/volume. Akkoord 

3.3 ETIKETTERING 

VRAAG 14: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor 
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke richtlijnen 
van de bevoegde overheid? Akkoord 

 

VRAAG 15: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden 
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur? Akkoord 

VRAAG 16: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de 
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte? Akkoord 
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Er moet een rechtstreeks verband tussen beide bestaan, anders is niets meer opspoorbaar 

 

4 HANDHAVING 

VRAAG 17: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor professionelen 
en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar om de producten 
toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant. 

 Deze vraag is slecht opgesteld. Er moet inderdaad een volledige scheiding bestaan tussen het 
commercialisatiecircuit van één en andere soort. 

De vraag over toegankelijkheid voor amateurs' producten moet met de handelssector besproken 
worden. Het voorstel sluit dan uit dat ze in de rekken van de supermarkten en garden centers blijven 
staan. Dit zou een goed punt zijn omdat de toegankelijkheid de consumptie bevordert en zich moeten 
richten tot ene adviesgever wat afremmend is. Wellicht zien de verkopers het anders… maar moet dit 
beslissend worden ? 

 

VRAAG 18: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van de 
toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren? 

Producenten: 

Toelatingshouders: 

Algemene distributiesector: 

Geregistreerde verkopers: 

Erkende gebruikers: 

Professionele gebruikers: 

Amateurs: 

 

5 GEVOLGEN VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKER 

VRAAG 19: Verwacht u bepaalde gevolgen of knelpunten voor uw sector als de splitsing van de 
toelatingen wordt doorgevoerd of als bovenvermelde voorwaarden voor amateur-gebruik worden 
ingevoerd? 

Nee  

6 AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN 

VRAAG 20: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de 
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote 
publiek toegankelijk zijn? 
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Ja 

Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten: 

Impact op het grond- en oppervlaktewater. Het meerendeel van de gebruikte herbiciden wordt nu in 
de niet-landbouwkundige sectoren toegepast. Dit zou drastisch moeten verminderen. 

Iedere vorm van publiciteit gericht aan het publiek voor bestrijdingsmiddelen en biociden moet 
verboden worden. 

Indien deze producten niet meer zonder tussenkomst van een verkoper of adviseur beschikbaar zijn 
hoeft er ook geen algemene reclame te worden gemaakt 

 

Voorstander van een maximumhoeveelheid voor amateurs (nu is er de tendens naar steeds grotere 
verpakkingen) 
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