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Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 augustus 

2014, nr. 14139668, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 

van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van 

Californische trips ter voorkoming van besmetting met het 

tomatenbronsvlekkenvirus in de bedekte teelt van Alstroemeria, Anthurium 

(snij- en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en 

potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera (snij- en 

potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en 

Spathiphyllum (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Californische trips ter 

voorkoming van besmetting met het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) in 

de bedekte teelt van Alstroemeria, Anthurium (snij- en potplanten), begonia, 

Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, 

Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en 

potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum, 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de 
Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese 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 (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1 

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en 
artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van formetanate 500 gram 
werkzame stof per kg (Winner) ter bestrijding van Californische trips ter voorkoming van besmetting 
met het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) in de bedekte teelt van Alstroemeria, Anthurium (snij- en 
potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, 
Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalae-
nopsis en Spathiphyllum.

Artikel 2 

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit 
worden nageleefd.

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin 
het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4 

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Californische trips ter 
voorkoming van besmetting met tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) in de bedekte teelt van, Alstroe-
meria, Anthurium (snij- en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), 
cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplan-
ten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum, 2014.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:
J.P. Hoogeveen,
Directeur-Generaal Agro

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via ″mijn.rvo.nl″. Om in te loggen heeft u uw gebruikers-
code en wachtwoord nodig, voor de ondertekening een TAN-code. Bij een digitaal bezwaarschrift 
stuurt u een kopie van dit besluit mee als pdf-bestand of u stuurt een kopie per post na.
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een 
schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van dit besluit mee met uw bezwaarschrift.
Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en schriftelijk indienen 
van een bezwaarschrift.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over uw bezwaarschrift, kijk dan op onze website: mijn.rvo.nl. Of bel ons: 
088 042 42 42 (lokaal tarief).
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BIJLAGE WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT FORMETANATE 500 GR AS/KG (WINNER) 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van 
een gewasbehandeling met (semi) automatische toepassingsapparatuur in de volgende toepassings-
gebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde 
toepassingsvoorwaarden

 Toepassingsgebied  Te 

bestrijden 

organisme

 Dosering (middel) 

per toepassing

 Maximale dosering 

(middel) per 

toepassing

 Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden

 Minimum interval tussen 

toepassingen in dagen

 Alstroemeria, Anthurium (snij- en potplanten), 
begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en 
potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, 
ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum 
(snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis 
en Spathiphyllum (bedekte teelt)

Trips1
 0,03 %
(30 g/100 L water)

0,3 kg/ha 4 toepassingen per 
teeltcyclus, maximaal 
20 toepassingen per 
12 maanden

7

1 Frankliniella occidentalis

 
Toepassingsvoorwaarden 

Vanwege risico voor de toepasser mag formetanate 500 gram werkzame stof per kg (Winner) alleen 
toegepast worden door middel van (semi)-automatische toepassingsapparatuur. Raadpleeg uw 
leverancier van de toepassingsapparatuur voor de instructies bij het toepassen en of de te gebruiken 
apparatuur onder deze conditie valt. Tijdens de toepassing van het middel op het gewas wordt de 
toepasser geacht niet in de kasruimte aanwezig te zijn.

Na een behandeling het gewas uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld 
gewas.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas 
binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Algemeen 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van 
bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in 
acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van 
natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke 
vijanden.
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TOELICHTING 

Algemeen 

Artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese 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 (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) maken het mogelijk in bijzondere omstandigheden 
vrijstelling te verlenen van het verbod om een niet toegelaten gewasbeschermingsmiddel binnen 
Nederland te brengen, op de markt te brengen, voorhanden te hebben of te gebruiken.

Vrijstelling kan worden verleend als een maatregel nodig blijkt voor een gecontroleerd en beperkt 
gebruik ter beheersing van een gevaar dat op geen enkele andere redelijke manier te beheersen is.

Met dit besluit wordt tijdelijk vrijstelling verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel 
formetanate 500 gram werkzame stof per kg (Winner) ter bestrijding van Californische trips ter 
voorkoming van besmetting met TSWV in de bedekte teelt van Alstroemeria, Anthurium (snij- en 
potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, 
Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalae-
nopsis en Spathiphyllum.

Gevaar voor de teelt 

Californische trips is een vector voor het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV). Het virus veroorzaakt in 
gevoelige gewassen bladvlekken, misvorming en afsterving van blad en groeipunten. Aangetaste 
planten kunnen niet meer worden afgezet in verband met visuele schade en worden vernietigd. TSWV 
vormt een toenemend probleem in de bedekte teelt van Alstroemeria, Anthurium (snij- en potplanten), 
begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, 
gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en 
Spathiphyllum. De gemiddelde opbrengstderving door schade veroorzaakt door Californische trips in 
combinatie met tomatenbronsvlekkenvirus wordt geschat op 20%. Als een besmetting met tomaten-
bronsvlekkenvirus leidt tot vernietigen van het gewas, loopt de schade op tot 100%.

Alternatieven 

Tegen TSWV zijn geen middelen toegelaten. De bestrijding is gericht op het voorkomen van aantas-
ting van het virus door een goede bestrijding van Californische trips. Er zijn verschillende teelttechni-
sche maatregelen beschikbaar waarmee besmetting van buiten de kas kan worden voorkomen. Ook 
niet-chemische bestrijdingsmiddelen, waaronder de inzet van natuurlijke vijanden, zijn mogelijk om 
Californische trips in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen te bestrijden. Ook zijn er verschillende 
chemische gewasbeschermingsmiddelen toegelaten ter bestrijding van Californische trips. De werking 
van alternatieve technieken en middelen die ingezet kunnen worden om Californische trips in de 
bedekte teelt van genoemde bloemisterijgewassen te bestrijden, is door de contactwerking in 
combinatie met de verscholen levenswijze van Californische trips, de beperking van de toepassing van 
een aantal middelen en de versnelde ontwikkeling van Californische trips door het warme voorjaar 
echter onvoldoende om Californische trips afdoende te bestrijden en verspreiding van het tomaten-
bronsvlekkenvirus (TSWV) te voorkomen.

Bijzondere omstandigheden 

Belanghebbenden leveren inspanning om te komen tot een reguliere toelating ter bestrijding van trips 
in de bedekte teelt van bloemisterij gewassen. Deze toelating zal in seizoen 2014 nog niet beschikbaar 
zijn. Er is perspectief voor de toelating van formetanate 500 gram werkzame stof per kg (Winner) in de 
bedekte teelt van genoemde bloemisterijgewassen waardoor een kortstondig noodverband gerecht-
vaardigd is.

Advies College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

Het Ctgb constateert dat er na het in acht nemen van risicoreducerende maatregelen geen risico 
verbonden is aan de vrijstelling.
Het Ctgb adviseert de volgende risicoreducerende maatregelen:
Vanwege risico voor de toepasser mag (Winner) alleen toegepast worden door middel van (semi)-
automatische toepassingsapparatuur. Raadpleeg uw leverancier van de toepassingsapparatuur voor 
de instructies bij het toepassen en of de te gebruiken apparatuur onder deze conditie valt. Tijdens de 
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toepassing van het middel op het gewas wordt de toepasser geacht niet in de kasruimte aanwezig te 
zijn.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld 
gewas.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas 
binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van 
bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in 
acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van 
natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke 
vijanden.

De overwegingen 

Een vrijstelling is gewenst, omdat bestrijding van Californische trips in de bedekte teelt van Alstroe-
meria, Anthurium (snij- en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), 
cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplan-
ten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum. en verspreiding van het tomatenbronsvlekkenvirus 
(TSWV) te voorkomen, op geen enkele andere redelijke wijze te beheersen is.

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, heb ik besloten om op 
grond van artikel 38 van de Wgb vrijstelling te verlenen voor het gebruik van het gewasbescher-
mingsmiddel formetanate 500 gram werkzame stof per kg (Winner), ter bestrijding van Californische 
trips ter voorkoming van besmetting met TSWV in de bedekte teelt van. Alstroemeria, Anthurium (snij- 
en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, 
Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalae-
nopsis en Spathiphyllum. Belanghebbenden spannen zich in om op korte termijn te beschikken over 
een toegelaten gewasbeschermingsmiddel.

De door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voorge-
stelde risicoreducerende maatregelen zijn overgenomen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, bijlage 
bij dit besluit. Hierdoor zijn er geen risico’s verbonden aan de vrijstelling.

Deze vrijstelling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening in de Staatscourant en 
vervalt 120 dagen daarna.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:
J.P. Hoogeveen,
Directeur-Generaal Agro
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