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Checklist ‘Toepassing glyfosaat op verhardingen’ 

 
 

Let op! Deze checklist dient niet als vervanging van het certificatieschema, slechts als 

hulpmiddel. 
Raadpleeg om fouten te voorkomen daarom ook altijd de volledige criteria zoals deze in ‘Toepassing glyfosaat op verhardingen’ worden 

weergegeven. 
 

Criteria 
 

3.1   Algemene criteria en aanvullende basiseisen 
Naast de criteria voor ‘Toepassing glyfosaat op verhardingen’ dient een bedrijf/organisatie voor certificatie tevens nog te voldoen aan de 

criteria zoals beschreven in hoofdstuk 1 ‘Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema’s’ en hoofdstuk 2 ‘Aanvullende basiseisen voor 

de Barometer Duurzaam Terreinbeheer’. 

 
3.2 Aanvullende criteria voor Toepassing glyfosaat op verhardingen 

 
3.2.1 Toepassing 

 
Nr. Eis Voldaan/

niet 

voldaan  

Opmerkingen   

3.2.1.1 Voorbereiding en planning: 

a. Heeft u plattegronden, overzichttekeningen of situatieschetsen van de 
verhardingen waarop staat: 

Ja/nee  Major 

 • waar de verschillende typen te beheren verhardingen liggen? Ja/nee   

 • waar beperkingen aan middelgebruik zijn gesteld? Ja/nee   

 • waar te beschermen oppervlakte- en grondwater ligt? Ja/nee   

 • of er nog locaal specifieke inperkingen aan de inzet van middelen en 

methoden zijn? 

Ja/nee   

 b. Heeft u eventueel geschatte areaalcijfers van de te beheren 
oppervlak(ten)?  

Ja/nee   

 c. Komt uw kaartmateriaal overeen met de praktijk en wordt voldaan aan de 

criteria?  

Ja/nee   
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Nr. Eis Voldaan/

niet 

voldaan  

Opmerkingen   

 d. Zo niet, heeft u dit doorgegeven aan de opdrachtgever? Ja/nee   

 e. Heeft u de operationele planning en het gewasbeschermingsplan bekend 
gemaakt bij het uitvoerende personeel? 

Ja/nee   

 f. Heeft u bij uitbesteding aan derden de relevante criteria opgenomen in 

opdrachten en bestekken? 

Ja/nee   

3.2.1.2 Registraties 

1. Heeft u de algemene informatie (naam en adressering van werklocatie(s) 
en opdrachtgever(s)) over de werkeenheid geregistreerd en in het dossier 

opgeborgen?  

Ja/nee  Major 

 2. Heeft u de areaalcijfers van te beheren gesloten, halfopen verhardingen 
per werkeenheid geregistreerd? 

Ja/nee   

 3. Heeft u eventuele klachten en meldingen van de opdrachtgever of derden 
en de afhandeling hiervan geregistreerd? 

Ja/nee   

 4. Heeft u, in geval van uitbesteding aan derden, de opdrachten en 
bestekken waarin relevante criteria zijn opgenomen en de opdrachtbrief? 

Ja/nee   

 5. Heeft u de bovengenoemde registraties jaarlijks geüpdate in het centrale 
archief? 

Ja/nee   

3.2.1.3 Verhardingen waarop niet mag worden gespoten: 

a. Heeft u nagelaten te spuiten op verharde taluds die afspoelen naar 
oppervlaktewater? 

Ja/nee  Major 

 b. Heeft u spuitvrije zones aangehouden van 1 meter vanaf de insteek1?    

 c. Heeft u nagelaten te spuiten op verhardingen die afspoelen naar een punt 

in stromend oppervlaktewater dat via een open verbinding 10 kilometer 

stroomopwaarts ligt van een innamepunt voor drinkwaterproductie? 

Ja/nee   

 d. Heeft u, als er sprake was van een stroomsnelheid kleiner dan 0,05 
km/uur (0,01 m/s), nagelaten te spuiten binnen een straal van 1 km tot 

het drinkwater innamepunt?  

Ja/nee   

 e. Heeft u nagelaten te spuiten op verhardingen binnen 1 meter van de 
insteek vanaf het oppervlaktewater? 

Ja/nee   

 f. Is er gericht veegbeheer toegepast (zie voor gericht veegbeheer 3.2.1.3 

sub d van het certificatieschema)?  

Ja/nee   

 g. Heeft u een spuitvrije zone  van 1 m rondom de kolken aangehouden (bij 
niet -gericht veegbeheer)? 

Ja/nee   

                                                 

1 De insteek is de horizontale afstand tussen rand bespuiting en begin van het talud. 
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Nr. Eis Voldaan/

niet 

voldaan  

Opmerkingen   

 h. Heeft u de veegplanning voor aanvang van de toepassing bekend gemaakt 
bij de toepasser(s)? 

Ja/nee   

 i. Heeft u, indien u glyfosaat op gesloten verhardingen heeft toegepast, dit 

op max. 1% van het totaal areaal aan gesloten verhardingen gedaan (zie 

voor plekken waarvoor dit geldt 3.2.1.3 sub e van het certificatieschema) ?  

Ja/nee   

 j. Heeft u, indien u heeft toegepast op gesloten verhardingen, dit gedaan 

volgens de criteria voor halfopen verhardingen? 

Ja/nee   

3.2.1.4 Registraties 

1. Heeft u de naam van de opdrachtgever en de uitvoerder van het 
veegregiem en een overzicht van de geplande data geregistreerd? (alleen 

indien binnen een straal van 1 meter rondom een kolk is gespoten)  

Ja/nee  Major 

 2. Heeft u de tot nu toe gebruikte hoeveelheid glyfosaat  op gesloten 
verhardingen per werkeenheid geregistreerd? 

Ja/nee   

 3. Heeft u bij een voorziene overschrijding op gesloten verhardingen van de 
maximale hoeveelheid geregistreerd welke actie u heeft ondernomen?  

Ja/nee   

3.2.1.5 Maximaal toegestane gebruikshoeveelheden (zie voor berekening 

maximale gebruik het certificatieschema, p.28 onder 3.2.1.5. sub e) 

 

a. Heeft u zich gehouden aan de maximaal toegestane hoeveelheden 
glyfosaat op halfopen verhardingen op jaarbasis van 720 g glyfosaat per ha 

verharding en 360 g glyfosaat/ha per werkronde? 

Ja/nee  Major 

 b. Heeft u nagelaten het areaal gesloten verhardingen (de overige ≥ 99%) 
binnen een werkeenheid mee te tellen bij de bepaling van maximaal 

gebruik per jaar en werkronde in een werkeenheid? 

Ja/nee   

 c. Heeft u zich bij de toepassing (spuiten of aanstrijken, en –stippen) van 

glyfosaat op onkruid langs randstroken van gesloten verhardingen of op 

onkruid dat groeit in gaten van gesloten verhardingen gehouden aan een 

maximale concentratie van 2 %? 

Ja/nee   

 d. Waren er veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld locaties waar ‘open vlam’ 
methoden of draaiende motoren niet toegestaan zijn, of wanneer 

langsrijdend verkeer gevaar oplevert voor uitvoerend personeel, en 

handwerk daarbij niet realistisch is) die aantoonbaar verplichten tot 

chemische bestrijding? 

Ja/nee   

 e. Heeft u in het geval er veiligheidsvoorschriften van toepassing waren niet 
meer dan 1440 g glyfosaat per ha per jaar toegepast? 

 

Ja/nee   
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Nr. Eis Voldaan/

niet 

voldaan  

Opmerkingen   

3.2.1.6 Registraties 

1. Heeft u een bewijs van vakbekwaamheid en naam per toepasser? 

Ja/nee  Major 

 2. Heeft u via het DOB-registratiemodule of een vergelijkbaar systeem de 
hoeveelheid glyfosaat en eventueel hulpstoffen per werkeenheid per 

werkdag geregistreerd?  

Ja/nee   

 3. Heeft de opdrachtgever u geïnformeerd ten aanzien van alle door derden 
toegepaste hoeveelheden glyfosaat? 

Ja/nee   

 4. Kunt u aantonen dat het totale (voorgenomen) gebruik op een bepaalde 
oppervlakte binnen de maximaal toegestane hoeveelheid is gebleven? 

Ja/nee   

 5. Heeft u een actuele jaarbalans van de aan- en verkoop van glyfosaat? Ja/nee   

 6. Heeft u, indien van toepassing, beschrijvingen van de onveilige situatie(s) 
en de noodzaak tot hoger gebruik van glyfosaat? 

Ja/nee   

 7. Heeft u de tot nu toe gebruikte hoeveelheid glyfosaat per werkeenheid 
geregistreerd? 

Ja/nee   

 8. Heeft u bij een voorziene overschrijding van de maximale hoeveelheid 
glyfosaat geregistreerd welke actie u heeft ondernomen? 

Ja/nee   

3.2.1.7 Weersomstandigheden 

a Kunt u met een weerfax/weervoorspelling aantonen dat u geen glyfosaat 

heeft toegepast wanneer volgens de lokale weersverwachting voor de 

komende 24 uur in 3-uursblokken meer dan 1 millimeter neerslag werd 

voorspeld en de kans op neerslag > 40% was?  

NB (met een (DOB)-weerfax, of een weersvoorspelling van GEWIS, Agrovision, 
MeteoVista of andere door het College van Deskundigen van SMK erkende 
weervoorspelling, vanaf 06.00 uur op de betreffende dag of vanaf 06.00 uur 
op de dag vóór de betreffende werkdag indien geen weerfax op de dag zelf 
beschikbaar is) 
 

(Voor onkruidstrijkers en andere door het College van Deskundigen van SMK 
erkende technieken met verbeterde selectiviteit geldt een kortere periode voor 
het criterium ‘kans op neerslag’ (15 of 6 uur i.p.v. 24 uur (zie Bijlage I van het 
certificatieschema)) 
 

Ja/nee  Major 

 b Heeft u de toepassing bij temperaturen op 1.5 m > 25 °C en 

windsnelheden > 5 m/s (> 4 Bft) niet uitgevoerd/stopgezet? 

Ja/nee   

 c Heeft u nagelaten glyfosaat toe te passen op onkruid zodanig nat van 

regen of dauw dat het  middel van de planten afloopt? 

Ja/nee   
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Nr. Eis Voldaan/

niet 

voldaan  

Opmerkingen   

3.2.1.8 Registraties 

1. Heeft u de actuele en lokale weersvoorspelling(en) van de dag(en) waarop 
u glyfosaat heeft toegepast met gegevens over neerslag, temperatuur en 

windsnelheid geregistreerd? 

Ja/nee  Major 

3.2.1.9 Apparatuur en toepassing 

a. Heeft u handgedragen apparatuur alleen gebruikt op moeilijk bereikbare 
plaatsen? 

Ja/nee  Major 

 b. Heeft u bij de toepassing bij emissiekritische plaatsen als kolken en 
nabijgelegen oppervlaktewater een maximum rijsnelheid van 10 km/uur 

aangehouden? 

Ja/nee   

 c. Heeft u de doppen en sensoren wekelijks gecontroleerd en 

schoongemaakt? 

Ja/nee   

 d. Heeft u een plan van aanpak gemaakt als de afwijking van deingestelde 
afgifte groter dan 20% was? 

Ja/nee   

 e. Heeft u een onderhoudsrapport van uw toedieningsapparatuur van 
bovengenoemde werkzaamheden opgesteld? 

Ja/nee   

 f. Heeft u een SKL-keuringsrapport voor uw apparatuur van maximaal 3 jaar 

oud? 

 

(Voor oudere apparatuur geldt een overgangtermijn van maximaal een jaar 
voor het verkrijgen van een SKL-keuring of vergelijkbaar).  

Ja/nee   

 g. Heeft u indien het water harder dan was 12 °DH (ca 2 mMol Ca+Mg) met 
behulp van sulfaat- , fosfaat- of citraatbevattende hulpstoffen het water 

onthard voordat u het met glyfosaat heeft gemengd? (zie voor meer 

informatie certificatieschema, p. 32 onder 3.2.1.9 sub d) 

Ja/nee   

 h. Heeft u uw spuit- of strijkapparatuur gevuld op een vloeistofkerende vloer of op 
(half)open verhardingen of open grond op een plek waar het niet aannemelijk is 

dat water afstroomt (via riool) naar oppervlaktewater?  

Ja/nee   

 i. Heeft u uw spuit- of strijkapparatuur gereinigd op een vloeistofdichte vloer met 

een opvanginrichting die niet afwatert op oppervlaktewater of riool. Of op open 

grond op een plek waar het niet aannemelijk is dat water afstroomt (via riool) 

naar oppervlaktewater? 

Ja/nee   

 j. Heeft u uw apparatuur gevuld of gereinigd op een plek minimaal 10 m van 

kolken of oppervlaktewater? 

 

 

Ja/nee   
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Nr. Eis Voldaan/

niet 

voldaan  

Opmerkingen   

 k. Heeft u bij de spuittoediening beschermkappen gebruikt?  
 

(Dit geldt ook voor schijfvernevelaars. Alleen in uitzonderingssituaties bij 
obstakels mag een deel van de kap tijdelijk zijn weggenomen. Dit criterium is 
niet van toepassing op de spuitlans) 

Ja/nee   

 l. Heeft u nagelaten spuitsystemen toe te passen op de locaties genoemd 

onder paragraaf 3.2.1.3 punten a, b, c en d? 

 

NB Op deze locaties mogen wel onkruidstrijkers (aanstrijken met glyfosaat) of 
selectors (aanstippen met glyfosaat) worden toegepast. 

Ja/nee   

3.2.1.10 Registraties 

1. Heeft u registraties van de toepassingsmethode(n) (gebruikte methoden, 
data, testverslagen en keuringbewijzen)? 

Ja/nee  Major 

 2. Heeft u een eventueel plan van aanpak of verbeterplan indien de hardheid 

van het water boven de norm ligt? 

Ja/nee   

 

 


