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C-211
Green Deal Gewasbeschermingsmiddelen

Betrokken partijen

 - Tuinbranche Nederland
 - De Raad Nederlandse Detailhandel
 - De Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto)
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief

Voor de moes- en volkstuin, de eigen tuin en in en om het huis maken particulieren regelmatig gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik hiervan ligt vast in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden. In de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden (2009/128/EG) staat dat bij de verkoop van pesticiden 
aan particulieren de verplichting geldt dat informatie wordt verstrekt over de risico’s van het gebruik ervan 
voor de gezondheid en het milieu. Ook geldt er een informatieplicht over onder andere de gevaren, 
blootstelling en mogelijke alternatieve gewasbeschermingsmiddelen met minder risico’s. 
 
De nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beschrijft maatregelen voor particulieren voor het veilig hanteren en 
bewaren van gewasbeschermingsmiddelen en het verwijderen van verpakkingen. Ook worden er 
maatregelen genoemd voor het verkleinen van de verpakkingsgrootte, het stimuleren van ready to use-
producten en verduidelijken en vereenvoudigen van etiketteksten. Met deze Green Deal willen de betrokken 
partijen zorgvuldig, verantwoord en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren 
stimuleren, de risico’s van het gebruik ervan beperken en het gebruik van alternatieve middelen 
bevorderen. 
 

Resultaten

Partijen willen:
 - dat particulieren voldoende geïnformeerd en gemotiveerd zijn dat ze bij de voorkoming en bestrijding 

van ziekten, plagen en onkruiden de volgende volgorde aanhouden: eerst preventieve middelen 
aanwenden, dan het probleem bestrijden met niet-chemische methoden en technieken en vervolgens 
de oplossing zoeken in gewasbeschermingsmiddelen met een zo laag mogelijk risico;

 - dat als particulieren kiezen voor gewasbeschermingsmiddelen dat het gebruik ervan zorgvuldig, 
verantwoord en veilig is.

 - de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren beperken;
 - dat de sector innoveert in alternatieve middelen.

Einddatum 31 december 2020.
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Inzet en acties partijen

 - Tuinbranche Nederland vervolgt de campagnes ‘Bestrijding volgens het boekje’ en ’10 verstandige en 
snelle tips om onkruid, plantenziekten en ongedierte tegen te gaan’.

 - Tuinbranche Nederland heeft een e-learning opleiding ontwikkeld.
 - Tuinbranche Nederland draagt er zorg voor dat uiterlijk in de zomer van 2017 bij ieder lid van 

Tuinbranche Nederland minimaal één medewerker het e-learning traject succesvol heeft doorlopen.
 - Tuinbranche Nederland verspreidt onder haar leden kennis en informatie over een geïntegreerde 

aanpak bij ziekten en plagen in de particuliere tuin. 
 - Tuinbranche Nederland stimuleert haar leden om een ruim aanbod preventieve en mechanische 

oplossingen in het assortiment op te nemen. 
 - Tuinbranche Nederland stimuleert het gebruik van kleine verpakkingen en ready to use-verpakkingen. 
 - Raad Nederlandse Detailhandel verzamelt en verspreidt kennis over gewasbeschermingsmiddelen en 

alternatieve middelen.
 - Raad Nederlandse Detailhandel stimuleert het gebruik van kleine verpakkingen en 

ready to use-verpakkingen. 
 - Raad Nederlandse Detailhandel brengt de campagne ‘Bestrijding volgens het boekje’ en het e-learning 

traject van Tuinbranche Nederland onder de aandacht bij haar leden.
 - Nefyto stimuleert haar leden om gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico op de markt te 

brengen.
 - Nefyto neemt initiatief tot ontwikkeling van kleine verpakking en ready to use-verpakkingen. 
 - Nefyto vereenvoudigt de handleidingen en etiketten van gewasbeschermingsmiddelen voor particulier 

gebruik.
 - Tuinbranche Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel en Nefyto evalueren de effecten, resultaten en 

ontwikkelingen in het najaar van 2019. 

Inzet en acties Rijksoverheid

 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken ondersteunen 
Tuinbranche Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel inhoudelijk met de 
communicatie-uitingen. 

 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken zorgen samen 
met de stuurgroep voor analyse van de verkoopcijfers en uitvoering van consumentenonderzoek.

 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken zijn alert op 
signalen over niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken nemen initiatief 
om de verpakkingsgrootte van gewasbeschermingsmiddelen voor particulieren te beperken.

 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken ondersteunen 
Nefyto met vereenvoudigen van de gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen voor 
particulier gebruik.


