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Betreft Advies inzake verbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de
landbouw

Geachte mevrouw Mansveld,

U heeft op 3 september jongstleden een brief gestuurd waarin u de Tweede Kamer
informeert over de maatregelen die u voornemens bent te nemen met betrekking tot het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Uw nieuwe
voorstel is een aanscherping van de in de Tweede nota duurzame gewasbescherming
voorgestelde maatregelen. Zo wordt het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
verboden en wordt het verbod op professioneel gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw uitgebreid en eerder ingevoerd.

ln deze brief wordt informatie gegeven over de ruimte binnen het toelatingskader voor
gewasbeschermingsmiddelen, over het onderscheid dat wordt gemaakt tussen groepen
gewasbeschermingsmiddelen en over de impact van een eventueel verbod op de bestrijding
van ziekten en plagen. Tot slot wil ik u informeren over de voortgang met betrekking tot de
eerder door het Ctgb in gang gezette aanpak van enkele bekende probleemstoffen (glyfosaat
en imidacloprid).

ln de Tweede nota duurzame gewasbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen
enerzijds gewasbeschermingmiddelen en anderzijds niet-chemische technieken en
methoden. De Gewasbeschermingsverordening schrijft voor dat
gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld op werkzaamheid en op risico's (zie

ói¡tage l). Dit geldtôok voor biologischel en laag-risico middelen. Niet-chemische technieken
en methoden (zoals mechanische onkruidbestrijding) vallen niet binnen de reikwijdte van de
Gewasbeschermingsverordening. Het is derhalve belangrijk om bij de advisering naar
aanleiding van uw voorstel en de verdere uitwerking ervan een heldere begripsbepaling te
hanteren.

1_' Er is geen geharmoniseerde afgebakende definitie van 'biologische' middelen. Er zijn diverse termen in omloop zoals

biologicals, (micro)biologisch, middelen van natuurlijke oorsprong, low risk substances/middelen, basic substances en

biologische middelen. In dit advies wordt onder de groep biologische middelen de middelen geschaard op basis van micro-

organismen, plantenextracten en feromonen.
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Toelatingskader
De Gewasbeschermingsverordening (EU) 11O7l2OOg reguleert het toelaten, het op de markt
brengen, het gebruik en de controle op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen
Europa. De besluitvorming van het Ctgb omtrent toelating van middelen is gebaseerd op de
toetsing van het risico voor mens, dier en milieu. lndien een risico wordt vastgesteld, worden
bij de toelating op individueel middelniveau eisen gesteld aan het gebruik in de vorm van
risicobeperkende maatregelen. Alle huidige toegelaten middelen zijn getoetst en voldoen
(inclusief risicobeperkende maatregelen) aan de wettelijke eisen.

Wanneer op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten een onaanvaardbaar risico voor
mens, dier of milieu wordt vastgesteld, zal het Ctgb ingrijpen in bestaande toelatingen. Het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en in openbaar groen wordt
binnen de risicobeoordeling van het Ctgb specifiek bekeken.
Als indicatie voor de omvang van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de
landbouw is in bijlage ll een overzicht opgenomen van aantallen middelen en plagen voor
professioneel en niet-professioneel gebruik buiten de landbouw.
Het Ctgb zal op basis van nadere gegevens van de N\A/VA, in een separaat schrijven nog
nadere informatie en analyse leveren over aantallen toegelaten middelen per plaag.

Er is bij het Ctgb geen nieuwe wetenschappelijke informatie bekend die leidt tot andere
inzichten met betrekking tot het risico van toegelaten middelen. Op grond van risico ziet het
Ctgb binnen het toelatingsproces dan ook geen aanleiding de toelating van deze middelen in

te trekken dan wel op generiek niveau aanvullende eisen te stellen aan het gebruik.
Dat laat onverlet dat er mogelijk andere gronden zijn op basis waarvan u generieke eisen wilt
stellen aan het gebruik. Deze gronden vallen echter buiten de bevoegdheid van het Ctgb
zodal in dit advies hierop niet wordt ingegaan. Mocht één en ander leiden tot wijzigingen van
het vigerende toetsingskader, zal het Ctgb hier uiteraard uitvoering aan geven.

Risicobeoordeling in de praktijk
Het Ctgb toetst toelatingsaanvragen op de risico's voor mens, dier en milieu binnen de
hiervoor gestelde nationale en internationale toetsingskaders. Sinds 1997 is het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw een specifiek onderdeel van het
toetsingskader (zie bijlage lll)
ln de toetsing wordt, conform de Gewasbeschermingsverordening, onderscheid gemaakt
tussen groepen gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico. ln het kader van de
Gewasbeschermingsverordening zullen middelaanvragen op basis van laag-risico stoffen in
de toekomst binnen een verkorte termijn worden afgehandeld en zal bij middelaanvragen
voor stoffen die in aanmerking komen voor vervanging, actief naar alternatieven worden
gezocht. ln bijlage I wordt verder ingegaan op dit onderscheid.

Daarnaast z'rjn gebruikers van professionele gewasbeschermingsmiddelen gehouden om in
het bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid en zijn professionele gebruikers van
glyfosaat op verhardingen gehouden om te werken volgens de Duurzaam Onkruid Beheer
(DOB) methode. Over de stand van zaken omtrent de werking van deze methode in de
praktijk hebben wij u in augustus 2013 schriftelijk nader geÏnformeerd. Hierbij is tevens naar
voren gebracht om meer aandacht aan handhaving te geven.

Desondanks worden in Nederland nog structurele overschrijdingen van de drinkwaternorm
bij innamepunten van oppervlaktewater gemeten voor glyfosaat. Daarnaast worden de
ecologische waterkwaliteitsnormen voor oppervlaktewater van imidacloprid in het Westland
structu reel overschreden.



Voor beide structurele overschrijdingen zijn inmiddels risicobeperkende maatregelen
opgenomen op het gebruiksvoorschrift. Voor het merendeel van de gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen geldt echter dat er, bezien vanuit de toetsing op veiligheid voor
mens, dier en milieu, geen structurele problemen zijn.

Onderscheid in groepen gewasbeschermingsmiddelen
ln de Gewasbeschermingsverordening wordt onderscheid gemaakt tussen groepen
gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico. Laag risico stoffen doorlopen dezelfde
beoordeling ten behoeve van de goedkeuring als de reguliere stoffen. ln verband met het
ontbreken van een toetsingskader (criteria) heeft de Europese Commissie nog geen stoffen
als laag risico stof aangemerkt. Pas nadat het toetsingskader is ingevuld en de Europese
Commissie stoffen heeft aangemerkt als laag risico stof kunnen middelen op basis van deze
stoffen eenvoudiger en sneller worden toegelaten.

Daarnaast identificeert de Verordening de zogenaamde "basic substances", stoffen die niet
specifiek als gewasbeschermingsmiddel op de markt zijn gebracht, maar wel als zodanig
kunnen worden gebruikt. Het gebruik van bier als slakkendodingsmiddel is hiervan een
voorbeeld. Als in Europa besloten is dat een stof een 'basic substance' is, is nationaal zelfs
geen toelating meer nodig. De Europese Commissie besluit in de loop van 2014 over de
stoffen die hiervoor in aanmerkíng komen.

De Gewasbeschermingsverordening kent ook een categorie hoog-risico stoffen, de
zogenaamde "candidates for substitution". Daarmee is in Europees verband besloten dat bij

de (her)registratie van middelen op basis van deze stoffen alternatieven moeten worden
meegewogen. Er zullen, naast een risicobeoordeling, tevens agronomische en economische
aspecten worden betrokken bij de beoordeling of deze stoffen daadwerkelijk voor bepaalde
toepassingen vervangen moeten worden door andere, minder risicovolle stoffen of
methodieken. De lijst van stoffen die hiervoor in aanmerking komen wordt naar verwachting
in de eerste helft van 2014 door de Europese Commissie gepubliceerd.

Ook kent het toelatingssysteem een tijdelijke toelating, een zogenaamde vrijstelling op basis
van artikel 53 van de Gewasbeschermingsverordening, afgegeven door de Minister. De
vrijstellingen worden conform artikel 53 Verordening (EG) 110712009 in bijzondere
omstandigheden verleend voor beperkt en gecontroleerd gebruik, wanneer deze maatregel
nodig blijkt voor een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar. Middelen
met een vrijstelling hebben geen reguliere toelating omdat bijvoorbeeld de besluitvorming
over de aanvraag voor het middel nog niet is afgerond, de aanvraag nog moet worden
ingediend, het middel niet voldoet aan de wettelijke eisen of de werkzame stof nog niet is
goedgekeurd in het Europese proces.

ln het kader van de Gewasbeschermingsverordening moeten alle toegelaten middelen
voldoen aan dezelfde eisen aan het risico voor mens, dier en milieu. Hierin wordt geen
onderscheid gemaakt tussen 'biologische' en niet-'biologische' middelen. Uit ervaring binnen
het toelatingsproces met'biologische' middelen blijkt dat deze middelen zeker niet altijd een
laag risico vormen, zoals bijvoorbeeld natuurlijke pyrethrines. Op grond van risico ziet het
Ctgb daarom tot nu toe geen basis voor een verder onderscheid tussen 'biologische' en niet-
'biologische' middelen.

Het onderscheid tussen middelen voor landbouwkundig gebruik en niet landbouwkundig
gebruik vindt geen grondslag in de Gewasbeschermingsverordening. De
Gewasbeschermingsverordening maakt wel onderscheid tussen professioneel en niet-
professioneel gebruik.



Daar wordt in de toelatingen dan ook rekening mee gehouden, bijvoorbeeld door het stellen
van specifieke gebruiksvoorschriften. Ook zou in het kader van de middelen voor particulier
gebruik onderscheid kunnen worden gemaakt tussen ready-to-use en niet ready-to-use
verpakkingen. Bij ready-to-use verpakkingen kunnen geen fouten worden gemaakt bij het
gebruikklaar maken van het middel. Dit verkleint de kans op onnodige belasting van mens,
dier en milieu en kan zeker voor de particulier markt risico's verder inperken.

Tot nu toe maakt het Ctgb in de praktijk nog geen onderscheid tussen de verschillende type
gewasbeschermingsmiddelen aangezien de Europese kaders hiervoor nog niet zijn
uitgewerkt, zoals hier boven reeds is aangegeven. Naar venruachting zal bovenstaande in de
nabije toekomst gestalte krijgen2, waarmee het mogelijk wordt om op basis risico van de
werkzame stof onderscheid aan te brengen in de toelating van verschillende typen
bestrijd ingsm iddelen.
Het Ctgb is daarnaast betrokken bij een zgn. Green Deal die de toelating van 'biologische'
middelen moet gaan vereenvoudigen. Deze Greem Deal moet in 2014tot concrete
resulataten gaan leiden.

lmpact op de bestrijding van ziekten en plagen
ln de Tweede nota duurzame gewasbescherming wordt voor bestrijding onderscheid
gemaakt tussen enerzijds gewasbeschermingmiddelen en anderzijds niet-chemische
technieken en methoden. Niet-chemische technieken en methoden variëren van het inzetten
van natuurlijke vijanden tot het mechanisch of handmatig verwijderen van aangetaste
gewassen.

Er zijn circa 380 gewasbeschermingmiddelen toegelaten voor professioneel gebruik buiten
de landbouw. Deze middelen worden toegepast op circa 150 ziekten en plagen. Voor niet-
professioneel gebruik zijn circa 175 middelen toegelaten die kunnen worden ingezet tegen
circa 25 ziekten en plagen.
Van deze toelatingen zijn er

- slechts één middel uitsluitend op basis van basic substances. Dit middel is op basis
van kwartszand.ln totaal staan er twee potentiële basic substances (vegetable plant
oils en kwartszand) op de huidige Europese lijst.

- onbekend hoeveel middelen op basis van laag risico stoffen. Er kan hierover nog
geen duidelijkheid worden gegeven, aangezien er nog geen stoffen door de
Europese Commissie zijn aangemerkt als laag risico stoffen.

- onbekend hoeveel middelen op basis van hoog risico stoffen. Er kan hierover nog
geen duidel'rjkheid worden gegeven, aangezien er nog geen stoffen door de
Europese Commissie zijn aangemerkt als hoog risico stoffen. Naar venruachting is dit
in de eerste helft van 2014 bekend.

- geen vrijstellingsadviezen gegeven (artikel 53) van de
Gewasbescherm ingsverordeni ng) voor particulier gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en voor professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

- circa 120 middelen toegelaten die niet mogen worden toegepast in
grondwaterbescherm ingsgebieden.

' E o¡nnaast de indeling naar risico ook andere mogelijkheden om een rangorde aan te brengen in middelen. Bijvoorbeeld

op basis van de mate van belasting door middelen voor mens, dier en milieu. Dit zou kunnen door het vergelijken van

middelen op basis van een puntensysteem. Een voorbeeld hiervan is de Milieumeetlat voor pesticiden van het CLM. Deze

meetlat geeft echter geen inzicht in alle risico's die relevant zijn in het kader van de toelating.



Een verbod op niet-professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft impact op
de bestrijding van ziekten en plagen. Meer dan de helft van de middelen is bestemd voor
onkruidbestrijding. Hier zijn mogelijk niet-chemische technieken en methoden beschikbaar,
zoals mechanische alternatieven. Niet voor alle toepassingen zijn echter alternatieven
beschikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor schimmelinfecties waarbij het rooien van aangetaste
planten feitelijk het enige alternatief is voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Voor het professioneel gebruik buiten de landbouw heeft het Ctgb gebruik gemaakt van (niet
uitputtende) informatie aangeleverd door N\ ruA. Deze informatie betreft enkel het gebruik
op openbaar groen, bosbouw en sportvelden. Voor openbaar groen blijkt uit deze gegevens
dat:

- circa 150 ziekten en plagen op niet-chemische wijze te bestrijden zijn. Voor deze
categorie is de impact van het verbod van gewasbeschermingsmiddelen onbekend.
Er zijn alternatieve bestrijdingsw'rjzen. Het gebruik van dergelijke alternatieven heeft
mogelijk wel consequenties, bijvoorbeeld financiële, aangezien de alternatieven in het
algemeen arbeidsintensieve technieken en methoden zijn.

- circa 90 ziekten en plagen enkel met gewasbeschermingmiddelen te bestrijden zijn.
Voor deze laatste categorie is de impact van het wegvallen van de
gewasbeschermingmiddelen groot, aangezien er geen alternatief is.

Voor bosbouw blijkt uit deze gegevens dat:
- circa 50 ziekten en plagen op niet-chemische wijze te bestrijden zijn. Voor deze

categorie is de impact van het verbod van gewasbeschermingsmiddelen onbekend.
Er zijn alternatieve bestrijdingswijzen. Het gebruik van dergelijke alternatieven heeft
mogelijk wel consequenties, bijvoorbeeld financiële, aangezien de alternatieven in het
algemeen arbeidsintensieve technieken en methoden zijn.

- circa 15 ziekten en plagen enkel met gewasbeschermingmiddelen te bestrijden zijn.
Voor deze laatste categorie is de impact van het wegvallen van de
gewasbeschermingmiddelen groot, aangezien er geen alternatief is.

Voor sportvelden blijkt uit deze gegevens dat:
- circa 15 ziekten en plagen op niet-chemische wijze te bestrijden zijn. Voor deze

categorie is de impact van het verbod van gewasbeschermingsmiddelen onbekend.
Er zijn alternatieve bestrijdingswijzen. Het gebruik van dergelijke alternatieven heeft
mogelijk wel consequenties, bijvoorbeeld financiële, aangezien de alternatieven in het
algemeen arbeidsintensieve technieken en methoden zijn.

- circa 20 ziekten en plagen enkel met gewasbeschermingmiddelen te bestrijden zijn.
Voor deze laatste categorie is de impact van het wegvallen van de
gewasbeschermingmiddelen groot, aangezien er geen alternatief is.

Wanneer geen reële alternatieven beschikbaar ziin voor het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen neemt het risico op illegaal gebruik van middelen toe

Aangezien N\ ruA geen informatie beschikbaar heeft over alternatieve bestrijdingsmethoden
en technieken voor onbeteelde terreinen, kan voor deze terreinen geen overzicht worden
gegeven van de gevolgen van beperkingen van deze toepassingen. Ook de volledige impact
van een verbod voor de bestrijding van quarantaine organismen kan op dit moment niet
worden ingeschat. De NMffA heeft deze informatie niet eenduidig beschikbaar. Echter, voor
de bestrijding van quarantaine organismen, waarvoor de verplichting geldt dat deze effectief
bestreden móeten worden, kan indien nodig een vrijstelling worden verleend voor het gebruik
van niet-toegelaten middelen.



Wij vertrouwen erop dat wij u met deze brief voldoende hebben geÏnformeerd. Mocht u nog
behoefte hebben aan aanvullende informatie, dan staan we uiteraard tot uw beschikking.

Hoog

De van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en

Leeuw



Bijlage l: Toetsingskader gewasbeschermingsmiddelen

Verordening 110712009, welke handelt over het op de markt brengen, het gebruik en de
controle op gewasbeschermingsmiddelen, maakt geen onderscheid tussen chemische en
niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen. Een stof kan geplaatst worden als een
candidate for substitution, reguliere stof, low risk stof of als een basic substance.

Naast deze indeling worden voor de risicobeoordeling van specifieke type middelen, zoals de
middelen op basis van micro-organismen, plantenextracten en feromonen, aparte guidance
documenten en datavereisten ontwikkeld, aangezien de reguliere guidance documenten en
datavereisten niet geschikt zijn voor de risicobeoordeling van dit type middelen.

Voordelenlnadelen ln werking
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Bijlage ll: Overzicht bestrijding professioneel gebruik buiten de landbouw en niet-
professioneel gebruik

ln het onderstaande overzicht wordt per sector informatie gegeven over het aantal plagen,
het aantal plagen dat bestreden kan worden met een gewasbeschermingsmiddel (met
indeling naar'biologische' middelen en basic substances), het aantal plagen dat bestreden
kan worden op andere wijze dan met een gewasbeschermingsmiddel en het aantal plagen
dat enkel met gewasbeschermingsmiddelen kan worden bestreden.

#werþame
stoffen:

biologische
oorsprong

#
werkzame

stoffen:
mogelijk

basic
substance

#
midde

len

# plagen te
bestrijden
op andere
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alleen te
bestrijden

met
gewasbes
chermings
middelen

# plagen te
bestrijden met
gewasbescher
mingsmiddel

#
werkzame

stoffen:
alle

Professioneel qebruik buiten de landbouw

86
openbaar

oroen 101 5l I 0 187 r53
48 14bosbouw t8 12 4 1 56

0 158 l3 18sportvelden 18 38 I
onbeteelde

terreinen 17 10 4 0 45 onbekend 17

Niet-professioneel gebru ik
moestuin l0 28 9 1 99 onbekend 10

siertuin 11 26 10 2 ll3 onbekend 11

4aazon 4 9 3 0 71 onbekend



Bijlage lll: Risicobeoordeling Gewasbeschermingsmiddelen

Het Ctgb toetst toelatingsaanvragen op de risico's voor mens, dier en milieu binnen de
hiervoor gestelde nationale en internationale toetsingskaders. Deze toetsingskaders zijn
dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten voortdurend onderhevig aan veranderingen.
Wanneer tussentijds echter, wegens nieuwe wetenschappelijke inzichten, een
onaanvaardbaar risico voor mens, dier of milieu wordt vastgesteld, zal het Ctgb ingrijpen in
bestaa nde toelatingen.

Professioneel gebruik buiten de landbouw
ln de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen die buiten de landbouw voor
professioneel gebruik zijn toegelaten, is het gebruik op verhardingen en in openbaar groen
reeds opgenomen. Aan de hand van specifieke risicomodellen zijn de risico's voor mens,
dier en milieu getoetst alvorens deze middelen zijn toegelaten. ln onderstaande tabel is een
overzicht van de geldende toetsingskaders sinds 1997 opgenomen.

Toetsingskader
Gebruik op
verhardingen

Gebruik op openbaar
groen

Specifiek opgenomen
in toetsingskader

Specifiek opgenomen in
toetsingskader

Evaluation Manual 1.0
(sinds 2011)

Specifiek opgenomen in
toetsingskader

Evaluation manual 91 /41 4
HTB 1.0 (sinds 2006)

Specifiek opgenomen
in toetsingskader

HTB 0.2 (sinds 2002) Specifiek opgenomen
in toetsingskader

Specifiek opgenomen in
toetsingskader

Specifiek opgenomen
in toetsingskader

Specifiek opgenomen in
toetsingskader

HTB 0.1 (sinds 1997)

Niet-professioneel gebrui? buiten de landbouw
Bij aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik wordt
binnen de beoordeling gebruik gemaakt van een maximaal gebruik door niet-professionele
gebruikers. Vóór 2013 was deze oppervlakte nog vastgesteld op 1000 m'. Om de
beoordeling beter op de dagelijkse praktijk aan te laten sluiten heeft het Ctgb besloten om dit
maximaal gebruik aan te passen. Zodoende wordt sinds de laetste herziening van de
'evaluation manual' in 2013 een maximaal gebruik van 500 m2 gehanteerd.
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Betreft Aanvullende informatie inzake verbod gewasbeschermingsmiddelen
buiten de landbouw

Geachte mevrouw Mansveld,

Op 8 januari 2014 heeft het Ctgb u een advies gestuurd inzake het verbod van
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. ln dat advies is aangegeven dat er nog
nadere informatie volgt over aantallen gewasbeschermingsmiddelen per plaag die in
Nederland zijn toegelaten voor gebruik buiten de landbouw. Deze informatie is op verzoek
van uw ministerie door het Ctgb verzameld op basis van gegevens uit de
Gewasbeschermingskennisbank (GBK).

ln deze brief vindt u de aangekondigde nadere informatie. Tevens wordt in deze brief nog
verdere uitleg gegeven aan de cijfers die in de brief van 8 januari gegeven zijn.

De toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw zijn ingedeeld in
professionele en niet professionele toepassingen.
Verder is voor de professionele toepassingen, conform de GBK, een indeling gemaakt in

Bosbouw (bijlage 1)
Onbeteelde terreinen (bijlage 2)
Openbaar groen (bijlage 3)
Sportvelden (bijlage 4)

Voor niet-professionele toepassingen is een indeling gemaakt in:
Moestuin (bijlage 5)
Siertuin (bijlage 6)
Particulier gazon (bijlage 7)

Voor elk van deze toepassingsgebieden zijn in de bijlagen bij deze brief aangegeven hoeveel
toelatingen (en toegelaten stof/stofcombinaties) per ziekte/plaag er zijn in Nederland
(peildatum 1 november 2A1Q.
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Uitleg cijfers
De brief van I januari 2014 bevat informatie over aantallen gewasbeschermingsmiddelen en
over aantallen plagen/ziekten/onkruiden. Ten einde de betekenis van de cijfers en de relatie
tussen alle cijfers te verduidelijken geef ik u hierbij nadere uitleg.
De informatie is betrokken uit de GBK (die beheerd en onderhouden wordt door de N\A/VA)

omdat dit de enige plaats is waar zowel informatie over toelatingen van
gewasbeschermingsmiddelen als over toepassingen en plagen/ziekten/onkruiden te vinden
is. De GBK is ingericht om de agrarische sector en particulieren informatie te geven over
plagen/ziekten/onkruiden en over daarvoor bruikbare gewasbeschermingsmiddelen.
Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw zijn wel opgenomen in de GBK, maar de
kennisontwikkeling rond deze toepassingen behoort niet tot de kerntaak van de NMffA. De
GBK is niet ingeriõht om analyses te maken van aantallen toelatingen en aantallen plagenl.
Daarom kunnen de cijfers die uit de GBK gehaald worden nooit een compleet beeld geven
van het hele veld van toelatingen, plagen/ziekten/onkruiden en toepassingen buiten de
landbouw. De cijfers zoals gegeven in de brief van I januari geven een eerste globale
indicatie.

Ctjfers over toelatingen
' De gegevens over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en over toegelaten

toepassingen buiten de landbouw zijn altijd een momentopname omdat er wekelijks
wijzigingen zijn in de toelatingen en toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen.
De cijfers geven géén informatie over het daadwerkelijk gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. lmmers niet alle toegelaten middelen en
toepassingen hoeven in Nederland op de markt te zijn en er zijn ook geen gegevens
beschikbaar over de hoeveelheden waarin gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.
Ook is op basis van de gegevens geen uitspraak te doen over de grootte van de problemen
die zouden kunnen ontstaan indien gewasbeschermingsmiddelen en toepassingen weg
zouden vallen omdat er geen gegevens beschikbaar zijn over de ernst en omvang van een
plaag/ziekte/onkruid.

C ijfe rs ov e r pl age n/zi e kte n/o n kru i d e n
De cijfers over plagen/ziekten/onkruiden komen uit de GBK. Die gegevens zijn gebaseerd op
plagen/ziekten/onkruiden zoals ze genoemd worden in de gebruiksvoorschriften van
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en uit historische gegevens'. ldealiter zouden dit
soort cijfers moeten komen uit een inventarisatie van plagen/ziekten/onkruiden zoals die, los
van toegelaten middelen, in Nederland voorkomen. Dergelijke cijfers bestaan echter niet.
lnformatie over plagen/ziekten/onkruiden waarvoor geen gewasbeschermingsmiddelen
beschikbaar zijn, zijn niet als zodanig opgenomen in de GBK. Voor zoverce ze door
combineren van gegevens uit de databank te destilleren zijn, zijn ze beperkt van kwaliteit en
verre van volledig.

t De informatie in de GBK is gebaseerd op de Wettelijke Gebruiksvoorschriften van toegelaten
gewasbeschermingsmiddelen. Soms hebben gewasbeschermingsmiddelen een breed spectrum
werking en zijn ze toegelaten tegen "onkruiden", en soms zijn toegelaten tegen een reeks
gespecificeerde onkruiden. Een middel tegen "onkruid" wordt dus één keer meegeteld, een middel
tegen 10 gespecificeerde onkruiden wordt 10 keer meegenomen in de cijfers.
' Plagenlziekten/onkruiden waarvoor veel commercieel aantrekkelijke gewasbeschermingsmiddelen
op de markt gebracht worden, komen dus veelvuldig voor in de database en plagen/ziekten/onkruiden
waarvoor dat niet het geval is komen weinig of niet voor.
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Ctjfers over niet-chemische altern atieven
Er is geen gedetailleerde en uitputtende informatie beschikbaar over niet-chemische
alternatieven voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De N\ ¡úA
heeft voor een drietal toepassingsgebieden wel informatie over niet-chemische alternatieve
methoden van bestrijden en voorkomen van plagen/ziekten/onkruiden. Deze informatie
betreft heel verschillende soorten maatregelen (variërend van de inzet van natuurlijke
vijanden tot het handmatig venrvijderen van aangetaste gewassen).
Met de informatie die beschikbaar is, is getracht om via rekenkundige methoden een eerste
indruk te geven van de verhouding tussen het aantal plagen/ziekten/onkruiden dat met
gewasbeschermingsmiddelen wordt behandeld en het aantal plagen/ziekten/onkruiden
waarvoor wel I icht alternatieven beschikb aar zijn.

I n del in g in toe passi n g sgeb ied en
Uit de informatie die beschikbaar is over toegelaten middelen en toepassingen kunnen op
verschillende manieren "uitsneden" gemaakt worden. Het Ctgb heeft in haar brief van 8
januari de toepassingsgebieden gevolgd die de N\ /VA heeft aangegeven (bosbouw,
onbeteelde terreinen, openbaar groen, sportvelden, voor professioneel gebruikte middelen
en moestuin, siertuin en particulier gazon voor niet-professioneel gebruikte middelen).
Toelatingen kunnen toepassingen hebben die binnen meerdere van deze
toepassingsgebieden vallen. Tevens zijn de toepassingsgebieden niet onafhankelijk van
elkaar: sportvelden zijn onderdeel van openbaar groen. Middelen toegelaten voor
sportvelden mogen niet in openbaar groen gebruikt worden, maar middelen voor openbaar
groen wel op sportvelden.

Betekenis van cijfers
ln de brief van I januari staat aangegeven dat er ca. 380 gewasbeschermingsmiddelen zijn
voor professioneel gebruik buiten de landbouw. Dit getal is de optelling van de aantallen
beschikbare middelen in de vier toepassingsgebieden (bosbouw, onbeteelde terreinen,
openbaar groen, sportvelden). lndien middelen met toepassingen in meerdere
toepassingsgebieden slechts éénmaal worden meegeteld, dan komt het totaal aantal
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik buiten de landbouw, dat
in een of meerdere toepassingsgebieden gebruikt kan worden, uit op ca.215.
Tegen welke plagen/ziekten/onkruiden deze gewasbeschermingsmiddelen ingezet kunnen
worden wordt aangegeven in bijlagen 1-4 bij deze brief.
Deze cijfers geven een accuraat beeld van het aantal toelatingen en het aantal toelatingen
per plaaglziekte/onkruid op 1 november 2013.
Er zijn ca. 175 gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel buiten de landbouw.
Ook dit aantal is de optelling van de beschikbare middelen in 3 toepassingsgebieden
(moestuin, siertuin en particulier gazon). Indien middelen met toepassingen in meerdere
toepassingsgebieden slechts éénmaal worden meegeteld, dan komt het totaal aantal
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik buiten de landbouw
uit op ca. 155.
Tegen welke plagen/ziekten/onkruiden deze gewasbeschermingsmiddelen ingezet kunnen
worden wordt aangegeven in bijlagen 5-7 bij deze brief.
Deze cijfers geven een accuraat beeld van het aantal toelatingen en het aantal toelatingen
per plaag I ziekte/o n kru id.
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Om een eerste globale indruk te geven van het belang van chemische bestrijdingsmiddelen
voor de behandeling van plagen/ziekten/onkruiden, is in de brief van I januari voor de drie
toepassingsgebieden waarvoor gegevens beschikbaar zijn (bosbouw, sportvelden en
openbaar groen), aangegeven voor hoeveel plagen/ziekten/onkruiden geen alternatieven
voor chemische bestrijding beschikbaar zijn:
o Voor de bosbouw geldt dat voor ca 15 ziekten/plagen geen niet-chemische alternatieven

beschikbaar zijn
o Voor de toepassing op sportvelden zijn voor ca 20 ziektenlplagen geen niet-chemische

alternatieven beschikbaar
o Voor de toepassing in openbaar groen zijn niet-chemische alternatieven niet beschikbaar

voor ca 90 ziekten/plagen
Deze cijfers geven een eerste ruwe indicatie.

ln bijlage 2 van de brief van I januari staan cijfers gegeven over aantallen plagen, middelen
en stoffen per toepassingsgebied. Voor de toepassingsgebieden onbeteelde terreinen,
moestuin, siertuin en particulier gazon is geen enkele informatie beschikbaar over het aantal
plagen dat op alternatieve manier te bestrijden is. Dat betekent dat voor deze
toepassingsgebieden in de kolom'aantal plagen alleen te bestrijden met
gewasbeschermingsmiddelen'aangeven is wat het maximaal aantal plagen is waarvoor
mogelijk geen alternatieven beschikbaar zijn.
Uit deze bijlage blijkt ook dat het aantal stoffen in toegelaten gewasbeschermingsmiddelen
dat van biologische oorsprong is of dat mogelijk als "basic substance" gekenmerkt kan gaan
worden, beperkt is.

Wij vertrouwen erop dat wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog
behoefte hebben aan aanvullende informatie, dan staan we uiteraard tot uw beschikking.

Hoogachtend,

De van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en

Leeuw
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Bijlage 1: Bosbouw (professioneel gebruik buiten de landbouw)

Aantal
stof/stofcombinaties

Aantal
toelatingen

Plaag en ziekte in bosbouw

172amerikaanse vogelkers
2Ibastaardsatij nvl i nder

2 1bever
18 1blad- en twijgziekte

12echte meeldauw
115eenjarige eenzaadlobbigen

15 1eenjari ge tweezaadlobbigen
12herten (cervidae)
14iepziekte
15kleine wintervlinder

3 1koolvlinders
37 1ongewenste scheutvorming op stobben

34onkruiden
27plakker

I 2ringelrupsvlinder
8 2satijnvlinder

12slakken (gastropoda)
26stippelmotten
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Bijlage 2: Onbeteelde terreinen (professioneel gebruik buiten de landbouw)

Plaag en ziekte op onbeteelde terreinen Aantal
toelatinqen

Aantal
stof/stofcombinaties

aardappel 1 1

akkerdistel 1 1

akkermunt 1 1

eenjarige eenzaadlobbigen 2 2

eenjarige tweezaadlobbigen 3 1

1fioringras 1

kleefkruid 1 1

klein hoefblad 1 1

knolcyperus 1 1

kweek 1 1

mossen 1 1

onkruiden 120 7

overblijvende grassen 2 2

1riet 1

tweezaadlobbigen 2 2

varkensgras 1 1

veenwortel 1 1

vogelmuur 1 1

6 van 13



Bijlage 3: Openbaar groen (professioneel gebruik buiten de landbouw)

Aantal
toelatinqen

Aantal
stof/stofcombinaties

Plaag en ziekte in openbaar groen

137aardappel
1aardappeltopluis 1

37 1akkerdistel
37 1akkermunt

37bastaardsatijnvl inder
118blad- en twijgziekte

I 5bladluizen
8 3bladvlekkenziekte

23bonenspintmijt
1boterbloemluis 1

36 1distels
2 2duist
7 7echte meeldauw

4eenjarige eenzaadlobbigen 112
1 1eenjarige granen

18 5eenjarige grassen
52 6eenjarige tweezaadlobbigen

11eenzaadlobbigen
1eikenbladroller 2

1 1eikenprocessierups
2 1elzenhaan
3 1emelten

22engels raaigras
1engerlingen 3

37 1fioringras
1 1fruitspintmijt

11fusariumziekten
1Igele ganzenbloem

1 1gerst
1 1gewone rozenluis

222gras
11groene appeltakluis

1 1groene kortstaartluis
1 1groene naaldaar
1 1groene perzikluis

1groene sparrenluis 1

6 1grote weegbree
2 2hanenpoot

11haver
14iepziekte

2 2italiaans raaigras
8 1kamille
1 1katoenluis

55 5kleefkruid
173klein hoefblad
14kleine rouwvlieg
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Aantal
stof/stofcombinaties

Plaag en ziekte in openbaar groen Aantal
toelatingen

2kleine wintervlinder 4
77 2knolcyperus
I 1knopige duizendknoop

koolvlinders 2 1

1kroonroest 1

4kweek 91

3 1langpootmuggen
I 1madeliefje

1meikever 3
2mollen 6

46 1mossen
2 1nonvlinder

1ongewenst afgedragen gewas 77
7 2ongewenste gewasgroei
4 1ongewenste legering gewas
37 1ongewenste scheutvorming op stobben

Ionkruiden 50
1onvoldoende weerbaarheid 3

102 2overblijvende grassen
18 2overbl ijvende tweezaad lobbigen
8 1perzikkruid

3plakker 7
1riet 37

7 3ringelrupsvlinder
1 1rogge

1rooddraad 4
2rouwvliegen 6
3satijnvlinder 7

7 2schimmels
1 1sjalottenluis

1slakken (gastropoda) 2
1smalle weegbree 6

8 3sneeuwschimmel
1 1spintmijt

1sterroetdauw 1

2stippelmot 3

4 2stippelmotten
6 2straatgras

1tarwe 1

2tweejarige tweezaadl obb igen 17
104 6tweezaadlobbigen
37 1varkensgras

veenwortel 37 1

1vlekkenziekte 6
1vlinders 1

1 1vogelkersluis
55 5vogelmuur
B 1waterpeper
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Aantal
stof/stofcombinaties

Aantal
toelatingen

Plaag en ziekte in openbaar groen

2 2wilde haver
22windhalm
1Iwitte klaver
1Iwitte krodde
13woelrat

1 1zuring
11z¡tarte bonenluis
11zwarte kersenluis
29a¡'tarle nachtschade
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Bijlage 4: Sportvelden (professioneel gebruik buiten de landbouw)

Aantal
stof/stofcombinaties

Plaag en ziekte op sportvelden Aantal
toelatingen

3Acari(mijten) 4
3 1Arvicola terrestris (woelrat)

120Bryophyta (mossen)
1Cyperus esculentus (aardamandel) 9
1Gastropoda (slak) 4

20 10lnsecta
13ongewenst afgedragen gewas / ongewenst gewas
24ongewenste gewasgroei
1ongewenste legering gewas 1

36 1ongewenste scheutvorming op stobben
147 12Onkruiden

1onvoldoende weerbaarheid 3
1Rumex obtusifolius (ridderzuring) 1

12 6Schimmels
5 2Talpa europaea (mol)

11Taraxacum officinale (paardenbloem)
1Tetranychidae (spintm ijt) 1

1 1Urtica dioica (grote brandnetel)
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Bijlage 5: Moestuin (niet-professioneel gebruik buiten de landbouw)

Plaag in moestuin Aantal
toelatinqen

Aantal
stof/stofcombinaties

Acari(mijten) 15 1

Agriol imacidae (naaktslak) I 1

3 2Bryophyta (mossen)
14 2Gastropoda (slak)

Groene aanslag 3 2

lnsecta 228 3

2 1Mammalia (zoogdier)
67 IOnkruiden

Schimmels 184 6

Tetranychidae (spintm ijt) 2 1
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Bijlage 6: Siertuin (niet-professioneel gebruik buiten de landbouw)

Aantal
toelatinqen

Aantal
stof/stofcombinaties

Plaag en ziekten in siertuinen

5 4AcariMijten)
28Agriol imacidae (naaktslak)
55Bryophyta (mossen)
2Gastropoda (slak) 14

5 5Groene aanslag
25 7lnsecta

12Mammalia (zoogdier)
23ongewenste scheutvorming op stobben 29

67 35Onkruiden
15 6Schimmels

11Tetranychidae (spintm ijt)
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Bijlage 7: Particuliet gazon (niet-professioneelgebruik buiten de landbouw)

Plaag en ziekten in particuliere gazons Aantal
toelatingen

Aantal
stof/stofcombinaties

1Bryophyta (mossen) 20

2 1Gastropoda (slak)

Onkruiden 94 9

Schimmels 10 5
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