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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN 

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 

 

1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING 

Op 17 november 2016 is van 

 

Monsanto Europe N.V. 

Tervurenlaan 270 /272 

1150 BRUSSEL  

BELGIE 

 

een aanvraag afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel ontvangen voor het middel 

 

Roundup AC 

 

op basis van de werkzame stof azijnzuur. 

 

HET COLLEGE BESLUIT tot toelaten van bovenstaand middel. 

 

Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit besluit. 

 

Voor nadere gegevens over deze toelating wordt verwezen naar de bijlagen: 

- Bijlage I voor details van de aanvraag en toelating. 

- Bijlage II voor de etikettering. 

- Bijlage III voor wettelijk gebruik. 

 

1.1 Samenstelling, vorm en verpakking 

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als 

waarvoor de toelating is verleend. 

 

1.2 Gebruik 

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage III bij dit besluit is 

voorgeschreven. 

 

1.3 Classificatie en etikettering 

Mede gelet op de onder “wettelijke grondslag” vermelde wetsartikelen, dienen alle volgende 

aanduidingen en vermeldingen op de verpakking te worden vermeld: 

 

- De aanduidingen, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals vermeld onder 

“verpakkingsinformatie” in bijlage I bij dit besluit. 



15383 N 

Roundup AC, 20161749 AG 

 

 

2 

- Het toelatingsnummer. 

- De etikettering zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit. 

- Het wettelijk gebruiksvoorschrift, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals opgenomen in 

bijlage III bij dit besluit. 

- Overige bij wettelijk voorschrift voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen. 

 

 

2 WETTELIJKE GRONDSLAG 

 

Besluit Artikel 45 van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009. 

Besluit Beleidsregel naamgeving toegelaten biociden en 

gewasbeschermingsmiddelen, Staatscourant  Jaargang 2016, nr. 

54661. 

Classificatie en etikettering Artikel 31 en artikel 65 van de Verordening  (EG) nr. 1107/2009. 

 

 

3 VEREISTEN VOOR EEN AFGELEIDE TOELATING 

 

Voldaan moet worden aan de volgende vereisten: 

 

a. Het middel dat wordt aangevraagd is gebaseerd op een ander, reeds in Nederland volledig 

beoordeelde toelating (moedertoelating/moedermiddel). 

 

b. Het middel dat wordt aangevraagd  wordt onder een andere naam op de markt gebracht als 

de moedertoelating. 

 

c. De naam van het middel dat wordt aangevraagd mag niet verwarrend of te generiek zijn. 

 

d. Het middel dat wordt aangevraagd, is identiek qua samenstelling en verpakking ten opzichte 

van de moedertoelating. 

 

e. Het middel dat wordt aangevraagd, is direct of indirect afkomstig van de toelatinghouder van 

de moedertoelating. Met indirect wordt in dit verband bedoeld dat het middel via de 

tussenhandel is verkregen, maar wel is geproduceerd door, en afkomstig is van, de houder 

van de moedertoelating. 

 

f. De toelatinghouder van de moedertoelating gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn 

toelating ten grondslag wordt gelegd aan het afgeleide middel. 

 

g. Het WG(GA) van het middel wat wordt aangevraagd bevat géén andere toepassingen dan de 

toepassingen die vermeld zijn op het WG(GA) van de moedertoelating. 

 

 

4 BEOORDELING AANVRAAG AFGELEIDE TOELATING 

 

Het volgende kan worden geconcludeerd: 

 

a. Het middel wat wordt aangevraagd is gebaseerd op het in Nederland volledig 

beoordeelde middel NATUREN ONKRUID WEG!  (13713 N). 
 



15383 N 

Roundup AC, 20161749 AG 

 

 

3 

b. Het middel dat wordt aangevraagd, wordt op de markt gebracht onder de naam 

Roundup AC . De afgeleide toelating wordt dus onder een andere naam op de markt 

gebracht dan de moedertoelating. 

 

c. De naam van het middel dat wordt aangevraagd is niet verwarrend en is niet te generiek. 

 

d. De aanvrager heeft de verklaring die opgenomen is  op het aanvraagformulier 

ondertekend: hiermee verklaart de aanvrager dat aan dit punt is voldaan. 

 

e. De aanvrager heeft de verklaring die opgenomen is  op het aanvraagformulier 

ondertekend: hiermee verklaart de aanvrager dat aan dit punt is voldaan. 

 

f. De toelatinghouder van het moedermiddel heeft de verklaring die opgenomen is  op het 

aanvraagformulier ondertekend: hiermee verklaart de toelatinghouder van het 

moedermiddel dat aan dit punt is voldaan. De verklaring is afgedrukt op briefpapier van 

de toelatinghouder van het moedermiddel. 

 

g. Er worden geen andere toepassingen aangevraagd dan de moedertoelating heeft. 

 

 

Aan alle vereisten voor een afgeleide toelating is voldaan. 

 

Het College honoreert het verzoek. 

 

 

Bezwaarmogelijkheid 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de 

Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes 

weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College 

voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA, EDE. 

Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift 

opengesteld. 

 

Ede, 4 mei 2017 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN 

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN, 

voor deze: 

de secretaris, 

 

 

 

dr. ir. L.P. van Duijn 
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 

 

BIJLAGE I DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING 

 

1 Aanvraaginformatie 

Aanvraagnummer: 20161749 AG 

Type aanvraag: aanvraag afgeleide toelating van een 

gewasbeschermingsmiddel 

Middelnaam: Roundup AC 

Formele registratiedatum: * 7 april 2017 

 

* Datum waarop zowel de aanvraag is ontvangen als de aanvraagkosten zijn voldaan. 

 

2 Stofinformatie 

Werkzame stof Gehalte 

azijnzuur 60,0G/L 

 

3 Toelatingsinformatie 

Toelatingsnummer: 15383 N 

Expiratiedatum: 31 augustus 2020 

Afgeleide of parallel: Afgeleide toelating 

Biocide, gewasbeschermingsmiddel of 

toevoegingsstof: 

Gewasbeschermingsmiddel 

Gebruikers: Niet-professioneel 

 

 

 

4 Verpakkingsinformatie 

 

Aard van het preparaat: 

Andere vloeistoffen voor directe toepassing 
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 

 

BIJLAGE II Etikettering van het middel Roundup AC  

 

Niet-professioneel gebruik 

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: 

azijnzuur 

Pictogram  

Signaalwoord  

Gevarenaanduidingen  

Voorzorgsmaatregelen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket 

ter beschikking houden. 

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water 

verontreinigt. 

Aanvullende 

etiketelementen 

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke 

gezondheid en het milieu te voorkomen. 

Kinderveilige sluiting verplicht Nee 

Voelbare gevaarsaanduiding verplicht Nee 
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BIJLAGE III WG van het middel Roundup AC 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van bespuiting in de volgende toepassingsgebieden onder de 

vermelde toepassingsvoorwaarden  

 

Toepassingsgebied Type  

toepassing 

Te bestrijden 

organisme 

Dosering  (middel) per 

toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per jaar 

Minimum interval tussen 

toepassingen in dagen 

Sierbeplanting 

voor opkomst van het 

gewas 

onkruiden 1 L middel per 10 m
2 

4 14 
na opkomst van het 

gewas tussen de planten 

pleksgewijs tussen de 

planten 

Moestuin Voor opkomst van het 

gewas 

onkruiden 1 L middel per 10 m
2 

4 14 

Open verhardingen (grind, 

schelpen etc.) 

pleksgewijs onkruiden 1 L middel per 10 m
2 

4 14 

Halfopen verhardingen (tegels, 

straatstenen, etc.) 

pleksgewijs onkruiden 1 L middel per 10 m
2 

4 14 

Gesloten verhardingen (beton, 

etc.) 

pleksgewijs onkruiden 1 L middel per 10 m
2 

4 14 

Onverharde terreinen pleksgewijs onkruiden 1 L middel per 10 m
2 

4 14 

 



Toelatingsnummer 15383 N 
 

Roundup AC, 20161749 AG 3

Toepassingsvoorwaarden 

Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuinen. 

Niet toepassen over open water (sloot, vijver etc.) en/of afvoerputten. 

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet gebruiken op of in de buurt van bloeiende planten en bloeiende onkruiden. 

Voorkom dat nuttige insecten (bijvoorbeeld vlinders, bijen of lieveheersbeestjes) geraakt worden door de spuitvloeistof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


