Advies ontwerp-KB bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 28/02/1994
betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
•

Gevraagd door de minister van Volksgezondheid, mijnheer Rudy Demotte, in een brief
ontvangen op 29 maart 2007

•

voorbereid door de werkgroep productnormen

•

goedgekeurd door de algemene vergadering op 25 mei (zie bijlage 1)}

•

de originele taal van dit advies is Nederlands

1. Situering adviesvraag
[1]

Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte vroeg de FRDO in een brief ontvangen op 29
maart 2007 om advies over een ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 28/02/1994
betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen
voor landbouwkundig gebruik. Deze vraag is conform artikel 19, § 1 van de Wet van 21
december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. Het advies
wordt gevraagd binnen een termijn van 3 maanden.

2. Het ontwerp-KB dat ter advies voorligt
[2]

Het ontwerp-KB dat ter advies voorligt, past het KB van 28 februari 1994 aan betreffende het
bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik.

[3]

Deze aanpassing is een gevolg van de vervanging van richtlijn 78/631/EEG betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke bepalingen in de lidstaten inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (bestrijdingsmiddelen) door de richtlijn
1999/45/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
preparaten. Deze laatste richtlijn is in werking getreden op 30 juli 2004 voor de
gewasbeschermingsmiddelen en de biociden.

[4]

De omzetting van richtlijn 1999/45/EG werd gerealiseerd door het KB van 17 juli 2002 tot
wijziging van het KB 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik
ervan. Dit KB is in werking getreden sinds 30 juli 2004. Evenwel waren de bepalingen uit het KB
van 28 februari 1994 die specifiek de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
betreffen hieraan nog niet aangepast.

[5]

Het voorliggend ontwerp-KB past bijgevolg de bepalingen aan conform deze uit het KB van
17 juli 2002, of heft deze op die ermee strijdig zijn.

[6]

De bepalingen uit het KB van 28/02/1994 die worden opgeheven (art.2), betreffen:
-

1/5

art. 2: indeling in gevarencategorieën
art. 44, 18°: aanduidingen voor de geneesheer
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-

[7]

art. 48: bepalingen inzake de verpakkingen
art. 49: toekenning van gevaarsymbolen
art. 50: grootte en kleur van gevaarsymbolen
art. 51: kleur en opmaak van de etiketten
art. 52: verbod op hergebruik van verpakkingen
bijlage XII: regels voor de indeling in de categorieën zeer giftig, giftig of schadelijk
bijlage XIII, A en B: R- en S-zinnen
Voor alle opgeheven bepalingen gelden nu de overeenkomstige bepalingen van het KB van
11 januari 1993 zoals gewijzigd door het KB van 17 juli 2002.

Enkele bepalingen van het KB van 28/02/94 moeten worden gewijzigd omdat ze verwijzen naar
opgeheven bepalingen (art. 1):
-

art. 44, 14°: verwijzing naar de art. 49 en 50 vervangen door een verwijzing naar het KB
van 11/01/93;
art. 44, 15° en 16°: verwijzing naar bijlage XIII vervolledigd met een verwijzing naar bijlage
IX van het KB van 11/01/93 (bijlage XIII blijft relevant voor de delen C en D).

[8]

Het ontwerp-KB voorziet in een retro-actieve inwerkingtreding op 30 juli 2004.

[9]

Alhoewel de bepalingen in het KB van 28 februari 1994 over de bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik nog niet aangepast waren, gebeurde de indeling en het kenmerken
van alle gewasbeschermingsmiddelen (zoals opgenomen in de erkenningsakten) door de
bevoegde federale overheidsdienst in overeenstemming met de richtlijn 1999/45/EG.

3. Algemene appreciatie van het ontwerp-KB
[10]

De raad stelt vast dat deze aanpassing een laattijdige omzetting betreft van richtlijn
1999/45/EG. De raad stemt in met het voorgestelde ontwerp-KB omdat het de noodzakelijke
coherentie realiseert met het KB van 11 januari 1993 zoals gewijzigd door het KB van 17 juli
2002.

[11]

Bij de voorbereiding van (wijziging van) reglementering inzake productbeleid is het aangewezen
dat de bevoegde federale overheidsdienst alle andere bevoegde federale overheidsdiensten
ervan op de hoogte stelt zodat erop kan worden toegezien dat alle relevante regelgeving tijdig
in overeenstemming wordt gebracht. Dit kan ertoe bijdragen om de coherentie van de
reglementaire teksten te verhogen.

[12]

De raad kan akkoord gaan met de retro-actieve inwerkingtreding. Deze wordt immers
afgestemd op de inwerkingtreding van het KB van 17 juli 2002.
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Bijlage 1 Goedkeuring op 25 mei 2007 door de stemgerechtigde leden van de algemene
vergadering
¾ 3 van de 4 voor- en ondervoorzitters:
T. Rombouts, A. Panneels, J-Y Saliez,
¾ de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming:
R. de Schaetzen (Natagora), G. De Schutter (World Wide Fund for Nature - Belgium, WWF) J.
Gilissen (Inter-Environnement Bruxelles), J. Miller (Inter-Environnement Wallonie), W. Trio
(Greenpeace Belgium), J. Turf (Bond Beter Leefmilieu),
¾ 5 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking:
B. Bode (Broederlijk Delen), A. Heyerick (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, VODO),
B. Gloire (Oxfam-Solidarité), E. Van Parijs (Acodev), O. Zé (Centre National de Coopération au
Développement, CNCD),
¾ 1 van de 2 vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen van
verbruikers verdedigen:
Catherine Rousseau (Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs,
CRIOC),
¾ 1 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:
J. Decrop (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique, CSC),
¾ de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
I. Chaput (Fédération des Industries Chimiques de Belgique, Fedichem), A. Deplae (Union des
Classes Moyennes, UCM), A. Nachtergaele (Federatie Voedingsindustrie, Fevia), M.-L. Semaille
(Fédération Wallonne de l'Agriculture, FWA), G. Vancronenburg (Verbond der Belgische
Ondernemingen,VBO), P. Vanden Abeele (Unie van Zelfstandige Ondernemers, Unizo),
¾ 0 van de 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten,
¾ 5 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus:
R. Ceulemans (UA), L. Helsen (KULeuven), D. Lesage (UG), J.-P. van Ypersele de Strihou (UCL),
E. Zaccaï (ULB).
Totaal: 27 van de 38 stemgerechtigde leden

Bijlage 2 Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies
De vergadering van de werkgroep productnormen vond plaats op 23 april 2007. Tijdens deze
vergadering werd de adviesvraag toegelicht door de heer Herman Fontier (Hoofd van de Dienst
Pesticiden en Meststoffen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu).
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Bijlage 3 Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies
Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
•
•

Prof. Luc LAVRYSEN (UGent, voorzitter van de werkgroep productnormen)
Mevrouw Delphine MISONNE (Facultés Universitaires Saint Louis, vice-présidente du groupe
de travail normes de produits)

•
•
•
•
•
•

M. Frédérick BOUTRY (IEW)
Mevr. Birgit FREMAULT (Verbond der Belgische Ondernemingen)
De heer Fre MAES (ABVV)
Mevr. Esmeralda BORGO (BBL)
Dhr Joost VAN DEN CRUYCE (OIVO)
Mme Marie-Laurence SEMAILLE (FWA)

Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde experts
•
•

Mme Delphine MISONNE (CEDRE, FUSL)
M. Herman FONTIER (Hoofd van de Dienst Pesticiden en Meststoffen, FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

Niet-stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
•

Mevr. Christine MATHIEU (POD Wetenschapsbeleid)

Secretariaat
J. De Smedt
S. Hugelier
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