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Toegelaten basissto�en

Een basisstof (basic substance) is een werkzame stof die:

Een voedingsmiddel wordt beschouwd als een basisstof.

Toegelaten basissto�en

* Geaccordeerd in SCoPAFF, van kracht na o�ciële publicatie.

in de basis een verminderd risicoprofiel met zich meebrengt; en-

geen intrinsieke eigenschappen heeft die hormoonontregelende, neurotoxische
of immunotoxische effecten veroorzaken; en

-

niet voornamelijk gebruikt wordt als gewasbeschermingsmiddel maar toch
nuttig is als gewasbeschermingsmiddel, hetzij rechtstreeks, hetzij in een
product dat bestaat uit de stof en een gewone verdunner; en

-

niet op de markt wordt gebracht als een gewasbeschermingsmiddel.-
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Calcium hydroxide; informatie voor gebruikers-

Chitosan hydrochloride; informatie voor gebruikers-

Diammoniumfosfaat; informatie voor gebruikers-

Equisetum arvense L.; informatie voor gebruikers-

Fructose; informatie voor gebruikers-
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Lecithinen; informatie voor gebruikers-

Natriumchloride
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Natriumwaterstofcarbonaat; informatie voor gebruikers-

Salix cortex; informatie voor gebruikers-

Sucrose; informatie voor gebruikers-

Urtica spp
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Azijn; informatie voor gebruikers-

Waterstof peroxide 
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Wei; informatie voor gebruikers-

Zonnebloemolie, informatie voor gebruikers-
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In de  EU Pesticides database kan via uitgebreid zoeken (advanced search) informatie over het type werkzame stof 'basisstof' worden
geraadpleegd.

Criteria voor basissto�en

Aanvraag
Een aanvraag kan worden ingediend door elke belanghebbende, met inbegrip van de lidstaten zelf. Een aanvraag kan worden ingediend aan de hand

van het sjabloon opgenomen in bijlage I van de Leidraad basisstoffen.

Toelating
Een basisstof wordt door de Commissie toegelaten na een wetenschappelijke beoordeling door EFSA én na raadpleging van alle lidstaten. De hele
procedure duurt ongeveer een jaar. Een toelating van een basisstof hee� geen expiratie data (ongelimiteerde tijd) en er geldt geen bescherming van

de aanvraaggegevens. In de  EU Pesticides database kan uitgebreide informatie aan de hand van bijvoorbeeld type werkzame stof worden
opgezocht.

Zie ook ons onderwerpdossier over Laag risico middelen.

Een basisstof is al beoordeeld in overeenstemming met andere communautaire wetgeving (levensmiddelen, cosmetica, chemische grondstof).
-

Een basisstof hee� geen onmiddellijk of uitgesteld schadelijk e�ect op de gezondheid van mens en dier, noch een onaanvaardbaar e�ect op het

milieu.
-

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
https://www.ctgb.nl/onderwerpen/europese-processen/documenten/richtlijnen/2014/03/21/working-document-basic-substances
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
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