Counterfeit – Vervalste gewasbeschermingsmiddelen

Vervalste gewasbeschermingsmiddelen
•

•

•
•

Het is niet toegestaan om
vervalste (namaak – counterfeit)
gewasbeschermingsmiddelen te
verhandelen, te bezitten en/of te
gebruiken.
Vervalste gewasbeschermingsmiddelen:
- zijn niet gereguleerd
- worden niet getest
- kunnen schade toebrengen aan
de oogst
- kunnen zelfs oogsten
vernietigen of de oogst
onverkoopbaar maken
- vormen een bedreiging voor de
gezondheid van de consument
en voor het milieu

Verschillende vormen

Er kunnen drie typen worden
onderscheiden:
- Namaakproducten in een goede
kwaliteit verpakking die
nauwelijks te onderscheiden zijn
van originele producten. Een
indicatie hiervoor kan zijn dat de
kleur of consistentie van het
product anders is dan in het
verleden.
- Namaakproducten met beperkte
etikettering of in een andere
verpakking dan het originele
product, maar die identiek lijken
aan het originele toegelaten
product.
- Illegale parallelimporten:
sommige parallelproducten
Valse en counterfeit
worden omgepakt, waarmee een
gewasbeschermingsmiddelen zijn
risico kan ontstaan dat het
in Europa een groeiend probleem.
product niet meer de originele
Zo werd in 2018 tijdens een door
bestanddelen bevat.
Europol gecoördineerde actie
- Bij vermoedens van illegale of
(Silver Axe III) maar liefst 360 ton
vervalste middelen kunt u
illegale en vervalste
contact opnemen met de NVWA
gewasbeschermingsmiddelen
(0900-0308).
gevonden: “Largest-ever seizure
of illegal or counterfeit pesticides
in Europol SILVER AXE operation”
(11 juli 2018).

Rol van de distributie

Aandachtspunten voor telers

Wat doet Nefyto

•

Om te voorkomen dat telers per
ongeluk namaak
gewasbeschermingsmiddelen
kopen, zijn de volgende
aandachtspunten belangrijk:

•

•

Nederland kent een goed
gestructureerde
gewasbeschermingsmarkt, mede
omdat alle bedrijven die
handelen in professionele
gewasbeschermingsmiddelen
voldoen aan het CDGcertificatieschema én zijn
opgenomen in het register van
de Stichting CDG.
Ook de vele gecertificeerde
telers dragen in belangrijke
mate bij aan de goede en
gecontroleerde structuur.

•

•
•
•

•

•

De inspectie door de douane en
de NVWA concentreert zich in
het bijzonder op havens en
luchthavens, gelet op het belang
van Nederland als toegangspoort
tot Europa.

•

Koop producten alleen bij
vertrouwde leveranciers (zie
het Register op
www.stichtingcdg.nl).
Ga niet in op “te mooi om waar
te zijn” aanbiedingen.
Vermijd zogenaamde
kofferbakverkopers.
Koop nooit
gewasbeschermingsmiddelen
van iemand die weigert een
verklaring te geven van de
naam van het product en de
verkochte hoeveelheid.
Kijk of de middelen volledig
zijn geëtiketteerd met
Nederlandse voorschriften. Dit
is wettelijk voorgeschreven.
Neem bij twijfel contact op met
de NVWA (0900-0308).

•

•

De strijd tegen vervalste
gewasbeschermingsmiddelen
heeft nadrukkelijk de aandacht
van Nefyto. Nefyto werkt met
een Task Force Anti
Counterfeit, onderhoudt
contacten over dit thema met
de NVWA en de douane en
stimuleert de bewustwording
om invoer, distributie en
gebruik te voorkomen.
Ook de Europese
koepelorganisatie ECPA
besteedt veel aandacht aan
het tegengaan van counterfeit.
Zie ook:
www.illegalpesticides.eu

Beeld uit video “Stop namaak”

Video’s
•
•

Meld illegale
gewasbeschermingsmiddelen
Stop namaak- en illegale
gewasbeschermingsmiddelen
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