Toelichting
bij Melding Grondontsmetting
. In deze toelichting leest u uitleg bij de vragen op de Melding
Grondontsmetting
. Meer informatie vindt u op hetlnvloket.nl
. Of bel gratis met Het LNV-Loket

Algemeen
Met ingang van 17 oktober 2007 is de Bestrijdingsmiddelenwet
vervangen door de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
In de nieuwe wetgeving is vastgesteld dat wanneer men in een
bepaald jaar grondontsmetting heeft uitgevoerd op een perceel
of perceelsgedeelte, men voor de volgende toepassing minimaal
vijf jaar moet wachten. Deze nieuwe regelgeving heeft enkel
betrekking op ontsmettingen die zijn uitgevoerd na 1 januari
2006.
Meldingsplicht
Onder de oude regelgeving was men verplicht voorafgaand aan de
grondontsmetting een vergunning aan te vragen. Onder de nieuwe
wet is de vergunning vervangen door een ontvangstbewijs dat men
krijgt nadat men bij de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)
te Wageningen een melding Grondontsmetting heeft ingediend.
Men moet dus nog steeds voorafgaand aan de grondontsmetting
hiervan melding maken.
Grondontsmettingsmiddelen op basis van metam-natrium mogen
alleen met een "ontvangstbewijs grondontsmetting" gekocht,
opgeslagen en toegepast worden.
Melden
De melding van een grondontsmetting kan alleen per post
worden gedaan bij de nVWA te Wageningen. U moet hiervoor het
meldingsformulier volledig en naar waarheid invullen. Op de bij
dit formulier meegeleverde kaart kunt u één of meer te ontsmetten
perceel(sgedeelten) intekenen. Alleen kaarten (schaal 1:5.000) van
Dienst Regelingen (DR) worden geaccepteerd.
Ontvangstbewijs
Maximaal twee weken na ontvangst van uw melding ontvangt u
het ontvangstbewijs. Als de nVWA constateert dat het betreffende
perceel(sgedeelte) in de voorafgaande 5 jaar al eerder is ontsmet
wordt dit op het ontvangstbewijs aangegeven.
Alleen een volledig ingevuld en door de gebruiksgerechtigde
ondertekend meldingsformulier, met daarbij de ingetekende kaart,
wordt in behandeling genomen.

Het ontvangstbewijs is geldig gedurende een periode van drie
maanden, gerekend vanaf de datum op het ontvangstbewijs.
Als in deze periode niet kan worden ontsmet dan kan het recht
op éénmaal grondontsmetting behouden blijven. Hiervoor moet
het originele ontvangstbewijs binnen één maand na afloop van de
geldigheidsduur van het ontvangstbewijs worden ingediend bij de
nVWA te Wageningen.
Bij het toepassen van grondontsmettingsmiddelen moeten altijd
de aanwijzingen op het etiket gevolgd worden (WG:
wettelijk gebruiksvoorschrift, GA: gebruiksaanwijzing).

Toelichting bij de vragen
1 en 2. Gegevens gebruiksgerechtigde
Alleen op naam van de gebruiksgerechtigde van een perceel kan
een melding worden gedaan. De gebruiksgerechtigde is degene
die eigenaar is, het zakelijk gebruiksrecht (vruchtgebruik) of
het gebruiksrecht heeft op basis van een door de grondkamer
goedgekeurde pachtovereenkomst van een perceel of perceels
gedeelte. Ingeval van tijdelijke huur (zonder een door de
grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst) is men geen
gebruiksgerechtigde.
Het meldingsformulier moet altijd ondertekend zijn door de
gebruiksgerechtigde!
3. Gegevens van het perceel
Een perceel wordt als volgt omschreven: een aaneengesloten stuk
grond omsloten door in het veld (gedurende het hele seizoen)
waarneembare grenzen met een min of meer blijvend karakter,
zoals bijvoorbeeld sloten, wegen en perceelsscheidingen.
Per perceel moet één meldingsformulier worden ingediend. Men
kan wel voor meerdere perceelsgedeelten tegelijk een melding
doen.
Vermeld dan de perceelsgegevens per perceelsgedeelte op het
meldingsformulier.
Bij de melding moet een duidelijk ingetekende kaart worden
gevoegd waarop het perceel of perceelsgedeelte(n) is (zijn)
ingetekend. De oppervlakte (in m2) en lengtes en breedtes
(in m) moeten vermeld worden en dienen vanuit een vast en
herkenbaar punt gemeten te zijn. Van dit vaste punt moeten de
x- en y-coördinaten op het formulier worden vermeld. Gebruik
voor deze bepaling een GPS-ontvanger, de kaart (coördinaten) of
internetsites die hierin voorzien.
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Verder moet opgegeven worden:
•D
 e gewasgroep waarvoor wordt ontsmet.
U kunt de volgende keuzes maken:
•A
 ardappelen
• S uiker- en voederbieten
•U
 ien (inclusief sjalotten)
•B
 loembollen/bolbloemen (specificeren)
•G
 roenten
•A
 ardbeien
•H
 erinplant boomgaard
•B
 oomkwekerij (specificeren)
•B
 loemkwekerij
•V
 aste planten
•A
 nders, namelijk: ………(bij bestrijding knolcyperus)
U moet er rekening mee houden dat alle teelten met hogere
doseringen, genoemd in het wettelijk gebruiksvoorschrift,
binnen één jaar na afloop van de geldigheidsdatum van het
ontvangstbewijs een aanvang moeten nemen. Wanneer de
ontsmetting wordt uitgevoerd voor aardappel -, bieten - of
uienteelt, dan mag de teelt van deze gewassen ook later in de
vruchtopvolging plaatsvinden.
• De oppervlakte in vierkante meters (m2).
NB! Bij het door de nVWA digitaal intekenen van het perceel wordt door de
computer de exacte oppervlakte van het perceel(gedeelte) uitgerekend.
Deze berekende oppervlakte vindt u terug op het ontvangstbewijs.
Deze berekening kan afwijken van de door u opgegeven oppervlakte.
3.3. Bestrijding van knolcyperus (Cyperus esculentus L.)
en veldonderzoek
Voor een melding die specifiek voor de bestrijding van knol
cyperus wordt gedaan, moet een verklaring van het Productschap
Akkerbouw (PA) worden meegestuurd waaruit blijkt dat het
organisme aanwezig is.
Veldonderzoek*: Voor een melding die specifiek wordt gedaan
t.b.v. veldonderzoek en/of toelatingsonderzoek moet een
goedgekeurd onderzoeksplan of een proefontheffing worden
meegestuurd.
3.4. Grondontsmetting als bestrijdingsmaatregel AM
Met het uitvoeren en melden van een grondontsmetting op een
door de nVWA besmet verklaard perceel(gedeelte) verkrijgt u recht
op (her)onderzoek van het terrein.
Als u vraag 3.4 met ‘ja’ beantwoordt hoeft u geen apart
formulier ‘Melding Bestrijdingsmaatregel aardappelmoeheid’ naar
de nVWA te sturen.
4. Gegevens toepasser
Vanaf 17 oktober 2007 is het noodzakelijk dat de toepasser of
uitvoerder van de grondontsmetting bij de nVWA bekend is.
Deze persoon moet beschikken over de vereiste bewijzen van
vakbekwaamheid. Aan de hand van de beoogde toepassingsdatum
is het voor de nVWA makkelijker de verplichte veldcontroles uit te
voeren.

5. Ondertekening
Het meldingsformulier moet door de gebruiksgerechtigde zijn
ondertekend anders wordt de aanvraag niet in behandeling
genomen. Het verstrekken van onjuiste gegevens is strafbaar.
Vervallen uitzondering
Extra ontsmetting t.b.v. bestrijding stengelaaltjes (ditylenchus dipsaci)
Vanaf 17 oktober 2007 is het niet meer mogelijk grond
ontsmettingen uit te voeren na een korter interval dan de
gestelde 5 jaar. In de nieuwe etikettekst op verpakkingen van
grondontsmettingsmiddelen o.b.v. Metam-Natrium wordt deze
mogelijkheid niet meer vermeld.
Er bestaat een mogelijkheid om collectief vrijstelling aan te
vragen. Deze procedure loopt via de koepelorganisaties. Mocht
een vrijstelling aan de orde zijn, en doet u een melding van
grondontsmetting ter bestrijding van deze stengelaaltjes, dan
moet u een ‘besmetverklaring stengelaaltje’ van de PD met het
meldingsformulier meesturen.
* Uitvoering van veldonderzoek waarbij:
• De inzet van een grondontsmettingsmiddel dient als onderzoeksvariant.
of
• De inzet van een grondontsmettingsmiddel dient voor het verkrijgen van een
bepaalde mate van besmetting door bodemorganismen.
of
• De inzet van een grondontsmettingsmiddel dient voor het tussentijds of na
afloop van het onderzoek ontsmetten van een proefveld waar, als gevolg van
het onderzoek, bodemorganismen zijn ontstaan welke een risico kunnen
vormen voor het volggewas of de omgeving.
en
• Door middel van dit veldonderzoek de effecten van deze teeltmaatregel, of de
teeltrelevante effecten op diverse rassen of gewassen, worden vergeleken en
het onderzoek verricht wordt door bedrijven en instellingen die verbonden zijn
aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
of door bedrijven en instellingen die dit onderzoek uitvoeren na gezamenlijke
goedkeuring van het georganiseerde (land- en tuinbouw) bedrijfsleven en het
ministerie van EL&I.
of
•H
 et veldonderzoek betreft wat bijdraagt aan het verkrijgen of uitbreiden van
een toelating van een gewasbeschermingsmiddel. Een proefontheffing is
hiervoor reeds afgegeven.
Extra bewijsstukken bij de aanvraag voor onderzoeksdoeleinden
Een goedgekeurd onderzoeksplan of een proefontheffing (of
kopie daarvan) voor het toelatingsonderzoek moet bij de aanvraag
worden gevoegd.

