
REGELGEVING MET BETREKKING TOT 
BESTRIJDINGSMIDDELEN 

�

Bestrijdingsmiddelen zijn stoffen of elk mengsel van 
stoffen, alsmede micro-organismen, bestemd om te 
worden gebruikt bij de bestrijding van onkruid en 
ongewenste groei bij planten, bestrijding van 
verwekkers van plantenziekten, bestrijding en afweer 
van dieren die schade aanrichten aan gewassen in de 
landbouw en bestrijding van ongedierte als 
kakkerlakken, Karpaten, muggen enz. Daarmee vormen 
ze een groep stoffen die per definitie gevaarlijk zijn. 
Om de gezondheid van toepassers, gewasverwerkers, 
consumenten en het milieu te waarborgen zijn 
maatregelen getroffen en regels gesteld om de handel 
in bestrijdingsmiddelen te controleren en gebruikers 
duidelijk te maken wat ze kopen en hoe het product 
gebruikt dient te worden. 

____________________________________________�

Voor wie is de regelgeving bedoeld?  
De wetten en regelgeving met betrekking tot 
bestrijdingsmiddelen zijn van toepassing op allen die 
bestrijdingsmiddelen bestemd voor de verkoop aan het 
publiek vervaardigen. Dezelfde geldt voor de verkoper 
en handelaren van bestrijdingsmiddelen. 
 
Hoe komt een bestrijdingsmiddel op de markt? De 
toelatingsprocedure(s). 
De fabrikant of importeur moet tenminste 3 maanden 
van te voren schriftelijk aan de Inspecteur 
Gezondheidsbescherming kennis geven van het 
voornemen een bestrijdingsmiddel op de markt te 
brengen. Het verzoek moet vergezeld zijn van:  
• Een monster van het product voor nodige 

onderzoekingen;  

• Een beschrijving van aard en samenstelling van het 
middel, evenals van de te garanderen gehalten aan 
actieve bestanddelen en andere relevante gegevens 
over deze bestanddelen; 

• Een opgave van alle giftige bestanddelen;  

• Een opgave van de toepassingsmogelijkheden en 
gebruiksaanwijzing;  

• De naam waaronder het middel in de handel zal 
komen.  

Het betreffende product krijgt een nummer en komt in 
het register van de Inspectie Gezondheidsbescherming. 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende 
aldrin, bandaan, chloordaan, dieldrin, endrin, 
heptachloor, isobenzaan, isodrin, phosdrin, thallium- en 
fosfideverbindingen, blauwzuur, methylbromide, 
fosforwaterstof, sulfuryl fluoride en ethyleenoxide is 
uitsluitend toegestaan met een door het Bestuurscollege 
verleende vergunning.  

De invoer en de toepassing van bestrijdingsmiddelen 
welke kwikverbindingen, dichloro-diphenyl-
trichloroethaan, hexachlorocyclohexaan, 
hexachloorbenzeen of parathion bevatten, is verboden 
in de Nederlandse Antillen. 

Regelgeving met betrekking tot de verpakking en 
etikettering van bestrijdingsmiddelen. 
Om de veiligheid van de verpakking van 
bestrijdingsmiddelen te garanderen, moet de 
verpakking voldoen aan de volgende eisen:  
• Niets van de inhoud mag kunnen ontsnappen.  

• De verpakking en de sluiting mogen niet reageren 
met de inhoud.  

• Het etiket moet tenminste vermelden: 

o Naam van het bestrijdingsmiddel;  

o Naam van de werkzame stof(fen) en het (de) 
gehalte(n) daarvan; 

o Naam en adres van de producent. Indien het 
middel lokaal wordt verpakt of herpakt, 
moet de naam en adres van degene die dit 
verricht ook op het etiket staan; 

o De hoeveelheid van het bestrijdingsmiddel in 
de verpakking; 

o  Chargenummer;  

o Gebruiksaanwijzingen; 

Op de verpakking moet ook worden vermeld: 

a. Een gevaarsymbool en de daarbij behorende 
aanduiding (zie onderstaande symbolen en hun 
betekenis).  

 
(Zeer)Giftig : De stof kan reeds in (zeer) 
kleine hoeveelheden de dood tot gevolg 
hebben bij inslikken, inademen of door 
contact met de huid..             
 
 Schadelijk: De stof is schadelijk bij 
inslikken, inademen of huidcontact. De stof 
kan blijvende letsel aan organen 
veroorzaken.  

Irriterend : Stoffen die bij herhaalde 
aanraking met de huid of slijmvliezen een 
ontsteking kunnen veroorzaken. 

Explosief: Stoffen die door een slag of stoot, 
maar ook door verhitting, kunnen 
exploderen. 

Bijtend: De stof werkt bijtend op de huid en 
kan daarbij ernstige brandwonden 
veroorzaken. De stof werkt ook corrosief of 
metalen. 

Licht ontvlambaar : De stof en/of zijn damp 
is licht ontvlambaar. De stof kan zonder 
toevoeging van energie in temperatuur 
stijgen en uiteindelijk ontbranden. 
 
Oxiderend: De stof is in staat om brand te 
veroorzaken als het in contact komt met 
brandbare stoffen. 

                                                      
b. De ‘bijzondere gevaren’ (bv.: “giftig bij 

inademing”, of “veroorzaakt brandwonden”). 
 
c. Veiligheidsaanbevelingen (bv.: “buiten bereik van 

kinderen bewaren”, of “niet eten en drinken tijdens 
gebruik”). Bovengenoemde onderdelen a, b en c 
kunnen verschillen per bestrijdingsmiddel. 

 



d. Etiket/ opdruk moet goed zichtbaar en gemakkelijk 
te lezen zijn!  

 

Wie houdt toezicht op de naleving van de 
regelgeving omtrent bestrijdingsmiddelen? 

De Inspectie voor de Volksgezondheid houdt toezicht 
op de naleving van wetten met betrekking tot 
bestrijdingsmiddelen op Curaçao. De ambtenaren die 
belast zijn met de  dagelijkse controle op de naleving 
van de wetten dienen te allen tijde een 
legitimatiebewijs bij zich te hebben. 

Deze ambtenaren zijn bevoegd om: 
��  alle inlichtingen te vragen; 
��  inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en 

andere informatiedragers en daarvan afschriften 
nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen; 

c.  middelen  te laten onderzoeken; ten behoeve van 
het onderzoek kunnen ze verpakkingen openen of 
meenemen danwel monster nemen. 

d.  alle plaatsen, met uitzondering van woningen, 
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de 
bewoner te betreden, vergezeld van door hen 
aangewezen personen.  

Volgens de wet is een ieder verplicht medewerking te 
verlenen aan bovengenoemde ambtenaren. 

 

Sancties 

• Indien bovenstaande regelgeving m.b.t handel 
in bestrijdingsmiddelen en etikettering wordt 
overtreden, kan gestraft worden met een 
hechtenis of een geldboete. 

• Indien men weigert om de toezichthoudende 
ambtenaren medewerking te verlenen wordt 
dit gezien als een overtreding. Dit wordt 
gestraft met een gevangenisstraf of een geld 
boete.  

 

 

 

Tot slot                                                                               

Deze brochure maakt deel uit van de 
voorlichtingscampagne van de Inspectie voor de 
volksgezondheid om zo het publiek en het bedrijfsleven 
meer informatie te geven over onderwerpen die de 
gezondheidsbescherming aangaan, in het bijzonder het 
veilig gebruik van producten te bevorderen.�
�
De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft zich 
voorgenomen de consument en het bedrijfleven te 
voorzien van de nodige informatie, om zo samen te 
werken aan de bevordering en de bescherming van de 
gezondheid van iedere burger. 
 
Voor meer informatie over deze brochure kunt u 
contact opnemen met: 
 
Inspectie voor de Volksgezondheid 
Telefoon: 466-9366 
Telefax  : 466-9367 
E-mail : ��������	
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