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In toepassing van artikel 54 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees  Parlement en de 
Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, is 

Proefcentrum Fruitteelt v.z.w. 
Fruittuinweg 1 

3800 SINT-TRUIDEN 
 
gemachtigd onder n° G/1, om niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in te voeren en te 
gebruiken voor proefdoeleinden. 
 
Deze machtiging is onderworpen aan het strikt naleven van de volgende voorwaarden: 
 
Algemeen 
De proeven moeten in het kader van de GEP-erkenning 8SL worden uitgevoerd of in het kader van 
proeven waarvoor een traceerbaarheid van de proefproducten bestaat. Elke proef dient te worden 
gerapporteerd binnen de geldende termijnen (24 uur voor een GEP-proef en 14 dagen voor een niet-
GEP proef). 
 
Indien een ingevoerd proefproduct wordt toegepast door een derde dient deze hiertoe een aanvraag tot 
machtiging voor gebruik van dit product in te dienen. 
 
Hoeveelheden 
Voor elk niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel voor proefdoeleinden mag de hoeveelheid die 
wordt ingevoerd en/of gebruikt 2 kg of 2 liter niet overschrijden per burgerlijk jaar. Elke grotere 
hoeveelheid dient apart aangevraagd en gemotiveerd te worden. 
 
Voor elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel voor proefdoeleinden mag de hoeveelheid die wordt 
gebruikt 2 kg of 2 liter (of de kleinst beschikbare verpakking als deze groter is dan 2 kg of 2 l) niet 
overschrijden per burgerlijk jaar. Elke grotere hoeveelheid dient apart aangevraagd en gemotiveerd te 
worden. 
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Algemene machtiging tot invoer en gebruik van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen bestemd 
voor proeven 
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Opslag 
De producten moeten achter slot bewaard worden in het proeflokaal van Proefcentrum Fruitteelt 
v.z.w. (Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden) in de oorspronkelijke verpakkingen. Niet-toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen moeten voorzien zijn van een etiket zoals voorgeschreven in het 
aanvraagformulier tot machtiging voor invoer en/of gebruik van een niet-toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel voor een proef of experiment voor onderzoek- of ontwikkelingsdoeleinden. 
 
Bestemming van de oogst 
De oogst van de behandelde teelten bestemd voor menselijke of dierlijke voeding moet steeds 
vernietigd worden, behalve in de volgende 2 gevallen: 
 

- De teelt werd behandeld met een product dat slechts werkzame stoffen bevat die reeds erkend 
zijn in de betrokken teelt en voor elke werkzame stof komt de totale hoeveelheid werkzame 
stof per ha overeen met de erkende toepassing voor die werkzame stof. 
 

- Het product werd gebruikt in één van de volgende teelten: graangewassen, bieten, maïs, 
industriële cichorei of koolzaad.  

 
In elk ander geval is een afwijking van de oogstvernietiging enkel toegelaten als een GLP-conform 
analysebulletin van de residuen, bepaald op de oogst van het behandelde perceel, kan aantonen dat de 
residuen onder de detectielimiet liggen. De beslissing tot toelating van commercialisering van de oogst 
wordt genomen door het Erkenningscomité na inzage van de residustudies. 
 
Resten van product 
De niet-gebruikte hoeveelheden worden terug aan de producerende firma of haar vertegenwoordiger 
bezorgd, of vernietigd conform de geldende wetgeving. 
 
Register 
Een register zal schriftelijk of elektronisch bijgehouden worden volgens de vereisten in de gids ‘GEP 
en proefproducten’, beschikbaar op www.fytoweb.be.  
 
Personeel belast met de proefnemingen 
Een lijst van het personeel dat met de proefproducten in contact kan komen moet jaarlijks, met de 
vermelding van de naam en het fytolicentienummer, meegedeeld worden. Iedere wijziging aan deze lijst 
moet onmiddellijk gemeld worden. 
 
Inlichtingen 
Voor elke eerste invoer en/of gebruik van een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat een 
nieuwe werkzame stof bevat, moet een veiligheidssteekkaart worden geleverd aan de Dienst 
Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen met de vermelding van het CAS-nummer van de 
werkzame stoffen, toxicologische gegevens over de werkzame stoffen en de formulering, de 
veiligheidsaanbevelingen en eventuele ecotoxicologische gegevens. Voor elk ander niet-toegelaten 
product moet een dergelijke veiligheidssteekkaart beschikbaar zijn. 
 
Verantwoordelijke voor het naleven van de voorschriften 
de heer D. Bylemans. 
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Opmerkingen 
- Om gevaar voor de menselijke gezondheid te voorkomen, dient blootstelling aan het product 

vermeden te worden. Bij de toepassing van het product dient de gebruiker geschikte 
beschermende kledij, handschoenen, oog- en gelaatsbescherming, en geschikte 
adembescherming te dragen. Tijdens of na de toepassing is de toegang tot het behandelde 
perceel, ruimte of serre door omstaanders verboden. 

 
- De resten van niet gebruikte producten moeten worden teruggestuurd naar het moederbedrijf 

of worden vernietigd overeenkomstig de wetgeving betreffende gevaarlijk afval, ten hoogste 
24 maanden na de machtiging. 

 
- De met het product uitgevoerde GEP en niet-GEP proeven moeten binnen respectievelijk 24 

uur en twee weken na hun aanleg aan de dienst ‘Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen’ 
worden gemeld. Een verklaring van de vernietiging van de oogst moet binnen de twee weken 
aan de dienst ‘Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen’ worden gemeld zoals beschreven 
in de gids ‘GEP en Proefproducten’ (www.fytoweb.be). 

 
- Het product gebruikt in het kader van deze machtiging mag slechts in een demonstratieproef 

gebruikt worden als aan de voorwaarden beschreven in de gids ‘GEP en Proefproducten’ 
voldaan is (www.fytoweb.be). 

 
- De houder van de machtiging moet de arbeidsgeneesheer in kennis stellen van alle 

toxicologische gegevens die bekend waren op het ogenblik dat de aanvraag om machtiging 
werd ingediend. De persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het product moet 
eveneens over alle bekende gegevens betreffende zijn acute toxiciteit beschikken. 

 
- In het geval dit product wordt gebruikt voor de behandeling van zaaizaden, dient het etiket 

voor proefproducten ook te worden aangebracht op de verpakking van het behandelde 
zaaizaad. De zaden mogen enkel worden afgeleverd aan officiële of officieel erkende stations 
of laboratoria die bepaalde proeven en analyses verrichten met betrekking tot 
gewasbeschermingsmiddelen. 

 
- De houder van de machtiging moet, op eenvoudig verzoek van de bevoegde overheid, te allen 

tijde kunnen aantonen dat aan de hierboven gestelde voorwaarden is voldaan. 
 
Geldigheidsduur van de machtiging 
De machtiging is geldig vanaf 13/05/2020 tot de einddatum van de GEP-erkenning. 
 
Voor de proeven die buiten het kader van deze machtiging vallen moet per product een individuele 
aanvraag op de passende formulieren ingediend worden. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
ir. Anneke De Cock 

Celhoofd Omkadering en valorisatie van toelatingen 
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