
 

 

CDG-Checklist 2: Voorschriften t.a.v. opslag van gewasbeschermingsmiddelen < 400 kg 

 
Voor opslagen onder de 400 kilogram is CDG-checklist 1 van het CDG certificatieschema niet van 
toepassing maar geldt een zorgplicht (artikel 2a van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden). Ter invulling van deze zorgplicht moet het bedrijf minimaal invulling geven aan 
onderstaande punten.  

  
De meest fundamentele regel is dat het bedrijf gewasbeschermingsmiddelen uiterst zorgvuldig moet 
behandelen. Alle nadere voorschriften zijn in feite een uitwerking van deze algemene zorgplicht. 
  
Zo moeten gewasbeschermingsmiddelen altijd in een speciale bewaarplaats worden opgeslagen. In 
deze ruimte mogen geen branchevreemde producten worden opgeslagen. Uitsluitend producten die 
met gewasbeschermingsmiddelen te maken hebben zoals apparatuur waarmee 
gewasbeschermingsmiddelen worden toegediend, mogen indien zij niet risicoverhogend zijn, in een 
gewasbeschermingsmiddelenruimte worden opgeslagen.  
  
Deze CDG-checklist geeft regels voor twee soorten bewaarplaatsen, te weten betreedbare en niet 
betreedbare. Aan een niet betreedbare bewaarplaats worden de volgende eisen gesteld:  
  
Niet betreedbare bewaarplaats 

− De bewaarplaats dient te zijn voorzien van een deugdelijk slot. Het is vooral van belang dat de 
bewaarplaats daadwerkelijk wordt afgesloten op het moment dat er geen direct toezicht wordt 
uitgeoefend door het personeel; 

− De bewaarplaats dient te zijn voorzien van een waarschuwingsbord, met daaronder duidelijk 
leesbaar het opschrift "gewasbeschermingsmiddelen";  

− De bewaarplaats dient doelmatig ingericht, doelmatig geventileerd en van deugdelijke constructie 
te zijn. Zij moet in goede staat van onderhoud verkeren;  

− Nabij de bewaarplaats moeten brandblusmiddelen en absorptiemiddelen evenals persoonlijke 
beschermingsmiddelen aanwezig zijn; 

− Nabij de bewaarplaats dient een wasplaats aanwezig te zijn;  

− De bewaarplaats dient voorzien te zijn van een opvangcapaciteit van minimaal 10 procent van de 
opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke vloeistoffen;  

− De elektrische installatie mag geen gevaar lopen in verband met eventuele breuk van 
gewasbeschermingsmiddelen.  

  
Betreedbare bewaarplaats 

Indien de bewaarplaats betreedbaar is, worden bovenop de hiervoor genoemde voorschriften, de 
volgende eisen gesteld:  

− De ventilatie dient plaats te vinden op de buitenlucht;  

− Eventuele ramen moeten van draadglas of vergelijkbaar materiaal zijn;  

− De vloer dient vloeistofkerend te zijn;  

− De bewaarplaats dient voorzien te zijn van een opvangcapaciteit van minimaal 10 procent van de 
opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke vloeistoffen;  

− In verband met de betreedbaarheid dient een verbodsbord voor roken alsmede een duidelijk 
leesbaar opschrift "verboden toegang voor onbevoegden" aan de bewaarplaats te zijn bevestigd. 


