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1. TAKEN VAN DE INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING MBT
BESTRIJDINGSMIDDELEN
Eén van de taken van de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) is het houden van toezicht
op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen op Curaçao.
De landsverordening bestrijdingsmiddelen (P.B. 1961 no. 116) beschrijft de procedure, waarop
een bestrijdingsmiddel op de markt komt. De verpakking en etikettering van
bestrijdingsmiddelen moeten ook aan de wetgeving voldoen.
2. WAT WORDT VERSTAAN ONDER EEN BESTRIJDINGSMIDDEL?
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
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aanrichten aan gewassen in de landbouw en bestrijding van ongedierte als kakkerlakken,
karpatten (teken), muggen enz. Daarmee vormen ze een groep stoffen die per definitie
gevaarlijk zijn.
3. HOE KOMT EEN BESTRIJDINGSMIDDEL OP DE MARKT?
AANMELDEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Om een bestrijdingsmiddel te kunnen verhandelen of importeren voor gebruik dient het
bestrijdingsmiddel aangemeld / geregistreerd te worden bij de IGB. De aanmelding geschiedt
middels het invullen van een aanmeldingsformulier en het inleveren van de op het
aanmeldingsformulier gevraagde bijlagen en documenten. Het ingevulde aanmeldingsformulier
kan ingeleverd worden bij de Inspectie.
Inspectie voor de Volksgezondheid
Afdeling Inspectie Gezondheidsbescherming
Schouwburgweg 26
P.O. Box. 3824
Tel: (+5999) 466-9366
Fax: (+5999) 466-9367
Email: ivg@gov.an
Het aanmeldingsformulier met bijbehorende uitleg is op deze website te vinden in
“formulieren”.
4. VAN WELKE GEGEVENS / DOCUMENTEN MOET DE AANMELDING VOORZIEN ZIJN?
•

Label met gebruiksaanwijzing

•

MSDS van het product (complete samenstelling)

•

MSDS van het actief ingrediënt

Indien het product geen epa# heeft moet onderstaande documenten ook bijgevoegd
worden:
•

Kopie van certificaat van de bevoegde autoriteit van land van herkomst van het product

•

Analyse methode die de hoeveelheid actief ingrediënt op de label garandeert
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5. BESTRIJDINGSMIDDELEN WAARVAN DE AANKOOP EN AANWENDING DOOR DE
GEBRUIKER UITSLUITEND IS TOEGESTAAN MET EEN VERLEENDE VERGUNNING
Bestrijdingsmiddelen bevattende aldrin, bandaan, chloordaan, dieldrin, endrin, heptachloor,
isobenzaan, isodrin, phosdrin, thalliumen fosfideverbindingen, blauwzuur, methylbromide,
fosforwaterstof, sulfuryl fluoride en ethyleenoxide zijn uitsluitend toegestaan met een door de
Minister Gezondheid, Milieu en Natuur verleende vergunning.
6. VERBODEN BESTRIJDINGSMIDDELEN
De invoer en de toepassing van bestrijdingsmiddelen welke kwikverbindingen, dichlorodiphenyl-trichloroethaan, hexachlorocyclohexaan, hexachloorbenzeen of parathion bevatten, is
verboden op Curaçao.
7. EVALUATIE VAN AANMELDINGEN
Wanneer de aanmelder het ingevulde aanmeldingsformulier inlevert, wordt de aanmelding bij
de IGB geëvalueerd. Indien er meer informatie nodig is, zal de IGB contact met de aanmelder
nemen om nodige informatie op te vragen. Wanneer de aanmelding volledig en correct is
ingevuld en alle documenten en bijlagen aanwezig zijn, krijgt het bestrijdingsmiddel een
registratienummer. De aanmelder zal een brief van de Inspectie ontvangen dat het betreffende
product geregistreerd is. Het is belangrijk voor de aanmelder om kennis te nemen van het
registratienummer gemeld in de brief.
8. IMPORT VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN / DOUANE
De importeur dient het aanmeldingsnummer van elk product die hij wil importeren op de
factuur te noteren. In het geval van bestrijdingsmiddelen, zal de douane de importeur met alle
documenten en de factuur naar de Inspectie sturen om een stempel af te halen. Wanneer het
aanmeldingsnummer op de factuur genoteerd staat, zal het proces van afstempelen sneller
gaan.

3

