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Stappenplan certificering “Glyfosaat op verhardingen” 
 

Stap 1 Voorbereiding en planning 
Tref voorbereidingen voor het archiveren van de verplichte registraties. In het dossier 
moeten de volgende zaken aanwezig zijn: 
 

• Overzicht (organogram) van personen die betrokken zijn bij onkruidbestrijding; 
• Naam van de toepasser(s) en kopie Bewijs van Vakbekwaamheid; 
• Overzicht toepassingsmethode(n) (welke apparatuur inclusief keuringsbewijzen); 
• Registratie van de hardheid van het water; 
• Overzicht van inkoop en voorraad glyfosaat op bedrijfsniveau; 
• Opdrachtbrief(ven) en/of bestekken. 

 
Verdeel het te beheren gebied in logische werkeenheden 
   

• Enkelvoudige werkeenheden (tot max ca. 50 ha), bijvoorbeeld een wijk, stadsdeel 
of bedrijfsterrein; 

• Samengestelde werkeenheden (tot max ca. 25 ha), indien kleinere terreinen 
worden samengevoegd; 

• Bepaal het oppervlak te beheren verhardingen (eerste verantwoordelijkheid ligt bij 
opdrachtgever); 

• Maak voor elke werkeenheid een plattegrond met daarop de eventuele spuitvrije 
zones (eerste verantwoordelijkheid ligt bij opdrachtgever). 

 

Stap 2 Informeren Personeel 
Wijs een persoon aan die als centraal aanspreekpunt fungeert voor zaken die betrekking 
hebben op het certificaat. Deze (milieu)coördinator is verantwoordelijk voor: 
 

• Training en instructies van de werknemers; 
• beheren en actueel houden van de registraties. 

 
Werknemers die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden dienen: 
 

• geïnformeerd te worden over de eisen aan de hand van schriftelijke 
werkinstructies en trainingsactiviteiten; 

• Bijeenkomsten/cursussen voor Bewijs van Vakbekwaamheid te volgen. 
 

Stap 3 Registreren 
Registreer de volgende gegevens per werkeenheid: 
 

• naam en adressering van werklocatie(s) en opdrachtgever(s); 

• Weersvoorspelling
1
 van dag(en) waarop glyfosaat is toegepast; 

• Hoeveelheid middelverbruik en toetsing aan de gebruiksnorm
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• Veegplanning; 
• Klachten/meldingen. 
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Stap 4 Uitvoering 
Stem de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover die betrekking hebben op 
onkruidbestrijding op verhardingen af op de eisen van het certificaat. De eisen zijn 
gebaseerd op de DOB-richtlijnen en hebben voornamelijk betrekking op: 
 

• Niet spuiten op plaatsen met een verhoogd afspoelrisico; 
• Minimaliseren van middelgebruik; 
• Rekening houden met de weersomstandigheden; 
• Optimale inzet van apparatuur, personeel en hulpmiddelen. 

 
Een volledige uitwerking van de eisen die aan de uitvoering worden gesteld kunt u vinden 
in het document Criteria certificaat“Glyfosaat op verhardingen” 
 

Stap 5 Controle 
Een deelnemer ontvangt het certificaat als een certificatie-instelling heeft vaststelt dat 
aan alle gestelde criteria is voldaan. Alleen instellingen die een licentieovereenkomst 
hebben met SMK mogen de controles uitvoeren. Hieraan zijn kosten verbonden, vraag 
dus voor aanmelding een offerte aan. 
 
Na aanmelding vindt een ingangscontrole plaats waarbij de certificatie-instelling 
beoordeelt of aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan en naar verwachting aan 
de criteria kan worden voldaan. Daarna wordt er tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden administratief en fysiek gecontroleerd of aan de criteria wordt voldaan 
(minimaal één controlebezoek) 
  
Voor het behouden van het certificaat worden jaarlijks gecontroleerd. De controles kunnen 
bestaan uit een bezoek ter plaatse, administratieve controles en onverwachte steekproeven 
(maximaal 1 dag van tevoren aangekondigd). 
 

Begeleiding en advies 
Het adviesteam van Wageningen UR kan u adviseren en ondersteunen bij het invoeren van 
gecertificeerd onkruidbeheer. De adviseurs hebben ervaring en deskundigheid op het gebied 
van onkruidbestrijding op verhardingen en zijn goed op de hoogte van de actuele situatie. 
 
Meer informatie:  

 
Plant Research International 
Chris van Dijk 
Postbus 16 
6700 AA Wageningen 
Tel. 0317 – 480 545 
Fax 0317 – 418 094 
Email chris.vandijk@wur.nl  
 
1
 U kunt hiervoor gebruik maken van de DOB-weerfax, deze voldoet aan de eisen uit het certificaat 

(zie voor meer informatie en abonnementskosten www.dob-verhardingen.nl) 
2
 Maak eventueel gebruik van de online registratiemodule. Eenvoudig in gebruik en het programma 
geeft direct inzicht in het verbruik ten opzichte van de jaarlijks maximaal toegestane hoeveelheid 
(zie voor meer informatie abonnementskosten 
www.dob-verhardingen.nl) 


