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Korte omschrijving Invoerder pesticiden 
 Beschrijving Code 
Plaats Groothandelaar PL47 
Activiteit Invoer of handelsverkeer IN AC46 
Product Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige 

producten 
PR147 

E/T/R Toelating 15.1 
Formaat n° E/T BP/99999999  
Autocontrolegids Autocontrole gids in de sector van de productie en de 

distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig 
gebruik 
Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-
toelevering 

G-010 
 
 
G-038 
 

Invoer of handelsverkeer IN: het binnenbrengen in België vanuit een derde land of een andere lidstaat met 
het oog op het verhandelen. 
 
Ook groothandelaars die in een buurland producten die in dat land toegelaten zijn, aankopen en invoeren om 
aan Belgische grensboeren of -loonwerkers te verkopen, dienen deze toelating te hebben. Indien de 
groothandelaar die producten ook wenst te verkopen aan buitenlandse operatoren (handelaren of gebruikers 
gevestigd in dat land), is eveneens de combinatie Plaats-Activiteit-Product PL47AC37PR147 Uitvoerder 
pesticiden (toelating 15.2) vereist (zie fiche ACT 141).  
 
Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten zijn de gewasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingstoffen gedefinieerd in art 2 van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 
tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad 
 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
Eén van deze activiteiten:  
ACT 138: Groothandelaar pesticiden 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR147 - Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
 
ACT 136: Detailhandelaar pesticides 
PL29 - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR147 - Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
 
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
Vervoer van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingstoffen, voor eigen rekening   
 
Opslag van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingstoffen, voor eigen rekening   
 
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
NVT 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
ACT 141: Uitvoerder pesticiden 
PL 47 - Groothandelaar 
AC 37 - Uitvoer of handelsverkeer OUT 
PR 147 -  Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
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Reglementaire basis 
KB van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 
KB van 28 februari 1994 betreffende de erkenning en de toelating van ondernemingen die 
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken 
 
Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende 
het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad 
 
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
NVT 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Inspectiebezoek niet verplicht. 
 
Indien toch een inspectie wordt uitgevoerd na toekenning voorwaardelijke toelating: checklists:  
TRA 3179 – Infrastructuur en hygiëne  
TRA 3082 – Autocontrole 
TRA 3025 – Traceerbaarheid 
TRA 3340 – Verpakking en etikettering 
TRA 3229 – Meldingsplicht 
 
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp  
 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 
 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
Bijkomende informatie te bezorgen door de operator in geval van inspectie: 
De plaats waar de producten opgeslagen worden. 
 
Info voor de cel AER van de PCE betreffende de groothandelaren die buitenlandse producten invoeren en 
verkopen aan Belgische grensboeren of -loonwerkers die percelen gelegen in een buurland behandelen: 
Vooraleer de toelatingsbrief in BOOD af te drukken, moet in het vak “vervolg” het vakje ‘toevoegen paragraaf 
toelating 15.1 en 15.2 (versie 2)’ aangevinkt worden.  
 
Voor de operatoren die buitenlandse producten enkel verkopen aan buitenlandse operatoren (handelaren 
en/of gebruikers), wordt de paragraaf NIET toegevoegd. 
 
[versie 1 is de tekst bestemd voor de toelating 15.1 die verleend wordt aan de Belgische gebruiker (de 
grensboer of –loonwerker zelf), versie 2 is de tekst bestemd voor deze toelating 15.1 (en 15.2) voor de 
groothandelaar-invoerder] 
 
Autocontrole 
Gids G-010 vanaf versie 3 
Gids G-038 vanaf versie 2 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen 
 
Financiering 
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Facturatie sector: groothandel 
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgesteld volgens het aantal tewerkgestelde 
personen 
 


