Advies ontwerp-KB bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (splitsing erkenningen)

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 leefmilieu, mijnheer Bruno Tobback, in een brief ontvangen
op 26 april 2007
• voorbereid door de werkgroep productnormen
• goedgekeurd door de algemene vergadering op 22 juni 2007 (zie bijlage 1)
•

de originele taal van dit advies is Nederlands
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1.

Samenvatting

[a]

Gewasbeschermingsmiddelen worden momenteel zowel door particuliere tuiniers als door
beroepsgebruikers aangewend om ongewenste organismen te bestrijden. Het voorgestelde
ontwerp van koninklijk besluit wil de erkenning van deze producten voor deze twee groepen
splitsen, zodat de producten die enkel bestemd zijn voor particuliere gebruikers aan specifieke
voorwaarden zouden voldoen.

[b]

De raad vindt deze splitsing een de erkenningen een positieve maatregel. Er zijn namelijk een
aantal fundamentele verschillen tussen een particuliere tuinier en een beroepsgebruiker van
pesticiden op het vlak van kennis, behoeften, materiaal e.d.

[c]

De raad wijst op de gevolgen van het afschaffen van klassen A en B en vraagt zich af hoe de
erkenning zal worden gegeven aan categorieën gebruikers die momenteel geen erkenning
nodig hebben. Daarnaast vindt de raad dat het uitsluiten van een aantal gevarencategorieën
voor producten bestemd voor amateur-gebruik, duidelijker zou moeten worden omschreven.
Voor een aantal gevarencategorieën die wel zijn toegelaten voor amateur-gebruik, zou bij de
evaluatie van het product, waarop de erkenning is gebaseerd, hier verhoogde aandacht aan
moeten worden besteed.

[d]

De raad is van oordeel dat als algemene regel voor de erkenning van een verpakking voor
amateur-gebruik een oppervlakte van 5 are maximum moet worden gehanteerd. De
uitzonderingsmogelijkheid om verpakkingen voor een groter oppervlakte te erkennen, zou
slechts restrictief mogen worden toegepast met respect van strikte criteria. Als criterium kan
worden gehanteerd dat hetzelfde product tegelijkertijd moet worden aangeboden in een
verpakking voor 5 are maximum.
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[e]

Bij de verkoop zou de consument moeten worden geïnformeerd en gesensibiliseerd over goede
praktijken om niet gewenste organismen in de tuin te bestrijden. Enerzijds zijn voor een correct
gebruik van de bestrijdingsmiddelen, het etiket, de bijsluiter of de productfiche essentiële
hulpmiddelen. Op het belang van de instructies op deze informatiedragers zou moeten worden
gewezen via het verkoopspersoneel of via de informatie bij de winkelrekken. Anderzijds zou ook
aan de mogelijkheid voor volwaardige alternatieve bestrijdingsmiddelen en -methodes aandacht
moeten worden besteed via informatie bij de winkelrekken.

[f]

De raad meent dat een periode van uitfasering van 5 jaar té lang is voor producten op de markt
waarvoor geen aanvraag tot erkenning voor amateur-gebruik wordt ingediend.

2.

Situering adviesvraag

[1]

Gewasbeschermingsmiddelen worden momenteel zowel door amateur- als beroepsgebruikers
aangewend. Amateur-gebruikers hebben evenwel niet dezelfde behoeftes en ook niet eenzelfde
kennis van pesticiden als land- en tuinbouwers of gemeentediensten. Particuliere tuiniers
beschikken ook niet over hetzelfde toepassingsmateriaal of beschermde uitrusting. Om die
redenen is het aangewezen om andere voorwaarden te stellen aan de producten op de markt
voor amateur-gebruikers, en bijgevolg om de erkenning voor producten bestemd voor deze
twee gebruikersgroepen te splitsen.

[2]

Het splitsen van de erkenningen is voorzien in het Federaal
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden1.

[3]

De erkenning van gewasbeschermingsmiddelen wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van
28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Het ontwerp-KB dat een splitsing in de
erkenningen doorvoert en dat ter advies voorligt, wijzigt dit KB van 28 februari 1994.

[4]

Minister van Leefmilieu Bruno Tobback vroeg de FRDO in een brief ontvangen op 26 april 2007
om een advies over dit ontwerp van KB, 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. De brief
vermeldt een adviestermijn van drie maanden, zijnde tegen 26 juli 2007.

[5]

Het ontwerp-KB is gebaseerd op art. 8 en 9 van voormelde wet.

3.

De huidige regeling door het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994

[6]

De verkoop, het gebruik en het bewaren van gewasbeschermingsmiddelen worden geregeld
door het KB van 28 februari 1994. Dit KB zet de vereisten om van Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

[7]

Vooraleer bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de handel te brengen, te
verwerven, aan te bieden of te gebruiken, moeten de producten een erkenning hebben
gekregen de Minister bevoegd voor Landbouw. De erkenning van bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik gebeurt na raadpleging van het Erkenningscomité.

[8]

Om erkend te worden moeten de producten voor landbouwkundig gebruik aan de volgende
vereisten voldoen:

reductieplan

voor

- alleen middelen die reeds op EG-vlak toegelaten werkzame stoffen bevatten (meerbepaald
stoffen die zijn opgenomen in bijlage I van richtlijn 91/414/EG), mogen worden toegelaten,
- de toelatingen moeten worden afgeleverd op grond van een dossier ingediend door de
aanvrager dat de in bijlage III bij de richtlijn vermelde studies bevat (komt overeen met bijlage
VIII bij het K.B. van 28 februari 1994),

1

Het Federaal reductieplan is vastgelegd bij KB van 22 februari 2005, de eerste actualisering werd gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 20 april 2007.
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- Het dossier moet een volledige informatie verschaffen over het preparaat met ondermeer de
fysisch-chemische en technische eigenschappen, gegevens over de toepassingswijze, de
verpakkingswijze, de doeltreffendheid en eventuele fytotoxiciteit op grond van de aanbevolen
gebruiksvoorwaarden, de analysemethodes, toxicologische gegevens en een evaluatie van het
risico na blootstelling voor de toediener, residuen in of op behandelde producten en
levensmiddelen en een evaluatie van het risico voor de consument van deze levensmiddelen,
evaluatie van de concentraties die in de omgeving zouden kunnen weergevonden worden, een
evaluatie van het risico voor niet-doelorganismen.
[9]

De toelating om een gewasbeschermingsmiddel op de markt te brengen is gebaseerd op de
evaluatie van het geheel van de beschikbare gegevens gebruikmakend van uniforme
beslissingscriteria.

[10]

De overheid stelt een erkenningsacte op met een erkenningsnummer, de indeling, de
etikettering en de toegelaten doeleinden. Tot op heden werd er geen onderscheid gemaakt
tussen producten voor particuliere gebruikers en beroepsgebruikers, met uitzondering van
enkele producten met de vermelding “gebruik voor amateurs”, gebaseerd op de formulering en
het voorziene gebruik (bijv. onkruidbestrijders klaar voor gebruik).

4.

Het ontwerp-KB dat ter advies voorligt

[11]

De definities van amateur-gebruikers en beroepsgebruiker worden in gevoerd door artikel 1:
“- 17° beroepsgebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten, met inbegrip van
bedieners van toepassingsapparatuur, technici, werkgevers en in de landbouwsector of
daarbuiten werkzame zelfstandigen;

[12]

- 18° amateurgebruiker: elke persoon die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt maar niet
beantwoordt aan de definitie van 17°.”
De indeling van de bestrijdingsmiddelen in twee klassen (art. 3 KB 28/2/1994)2, wordt
opgeheven (art. 2 ontwerp-KB).

[13]

Enkel de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik erkend voor beroepsgebruik
mogen alleen door een beroepsgebruiker worden gebruikt (art. 4 ontwerp-KB). Een erkenning
wordt onderscheiden naargelang het product bedoeld is voor amateur-gebruik of voor
beroepsgebruik (art. 5 ontwerp-KB).

[14]

Producten die zijn ingedeeld in een aantal gevarencategorieën worden uitgesloten voor
erkenning voor amateur-gebruik. Voor de andere categorieën onderzoekt het Erkenningscomité
of de voorgestelde verpakking, formulering en toepassingswijze van die aard zijn dat het
blootstellingniveau aanvaardbaar is voor de amateur-gebruiker en het leefmilieu. (art. 6 §1
ontwerp-KB). Volgens de vertegenwoordiger van de minister zal een specifieke risico-evaluatie
worden voorzien voor het amateur-gebruik. De overheid zal een gids met technische
specificering hierover ter beschikking stellen voor de erkenninghouders.

[15]

Bovendien kunnen uitvloeiers, hechtmiddelen, synergisten, safeners en andere
toevoegingsmiddelen die bestemd zijn om de werking van de gewasbeschermingsmiddelen te
bevorderen, niet voor amateur-gebruik worden erkend (art. 6 ontwerp-KB). De
vertegenwoordiger van de minister verklaarde dat de vermenging van deze middelen een risico
inhoudt voor de gebruiker en bijgevolg niet toegelaten worden.

[16]

Het product voor amateur-gebruik moet worden verpakt in een flacon voorzien van een
veiligheidsdop voor vloeistoffen en vaste stoffen, of - een verpakking die hermetisch
herafsluitbaar is voor vaste stoffen die niet in flacons worden aangeboden (art. 6 §2 ontwerpKB).

2

“Art. 3 Behoren tot klasse A: de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik die ondergebracht zijn in één
van de hiernavolgende gevarencategorieën: "zeer giftig", "giftig", "corrosief".
Tot klasse B behoren de niet tot klasse A behorende bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik die
ondergebracht zijn in één van de hiernavolgende gevarencategorieën: "schadelijk", "irriterend", "sensibiliserend".
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[17]

De maximale inhoud van deze verpakkingen, met inbegrip van deze in het kader van
promotionele acties, mag niet toelaten een oppervlakte behandelen van meer dan vijf aren,
behalve indien een afwijking werd toegekend door de Minister door een daartoe door de
Minister aangewezen ambtenaar op advies van het Erkenningscomité op basis van een
argumentatie door de aanvrager (art. 6 §2 ontwerp-KB). De vertegenwoordiger van de minister
gaf hiervoor twee redenen op. Ten eerste moet dit vermijden dat de particulieren met te grote
stocks van deze producten blijven zitten. Ten tweede moet een beperkte omvang van de
verpakking ook het manipuleren vergemakkelijken.

[18]

De vertegenwoordiger van de Minister die het ontwerp-KB heeft toegelicht, heeft gesuggereerd
om voornoemde afwijking niet door de minister te laten goedkeuren, omdat dit zou neerkomen
op een zware procedure, maar door het Erkenningscomité.

[19]

De gewasbeschermingsmiddelen die bestemd zijn voor amateur-gebruikers moeten
beantwoorden aan het geheel van de geldende wettelijke vereisten met betrekking tot
etikettering. Bovendien moet iedere vermelding, iedere afbeelding of ieder pictogram inzake
dosissen, toepassingsperiodes, toepassingsmateriaal, te behandelen planten of te bestrijden
organismen door de bevoegde dienst gevalideerd zijn alvorens ze op het etiket mogen
verschijnen (art. 10 ontwerp-KB). Dit moet volgens de vertegenwoordiger van de minister
garanderen dat de foto’s en pictogrammen correct en duidelijk zijn voor de toepassing waarvoor
het product is bestemd.

[20]

De artikelen 10 tot 25 van het ontwerp-KB betreffen de aanpassingen aan het KB omwille van
de afschaffing van indeling in klassen A en B (zie par. [14]).

[21]

In de overgangsbepalingen is voorzien dat de erkenninghouders die een erkenning voor
amateur-gebruik wensen, hun dossier hiervoor moeten indienen ten laatste 6 maanden na
publicatie van het KB. De aanvragen zullen gedurende een periode van 24 maanden worden
onderzocht (art. 26). De vertegenwoordiger van de minister verwacht tussen de 200 en 250
dossiers. De erkenningen zullen in één keer worden afgeleverd, om een eerlijke concurrentie te
garanderen.

[22]

Indien bij de evaluatie van de dossiers blijkt dat het product niet kan genieten van een
erkenning voor amateur-gebruik, dan zal de intrekkingsprocedure gestart worden, volgens
artikel 29 van het KB van 28 februari 1994. Een periode van twaalf maanden voor de uitverkoop
en een bijkomende periode van twaalf maanden voor het opgebruiken van het betreffende
product zullen verleend worden. (art. 26).

[23]

Ten laatste achttien maanden na het verlenen van de erkenning voor amateur-gebruik, moeten
alle amateur-producten die zich op de markt bevinden correct gekenmerkt zijn. Deze producten
kunnen vrij verkocht worden vanaf het verlenen van de erkenning voor amateurgebruik. Ten
laatste dertig maanden na het verlenen van de erkenning voor amateur-gebruik, mogen enkel
nog producten gebruikt worden die gekenmerkt zijn zoals vereist. De vertegenwoordiger van de
minister schat dat tegen 2010 de gewasbeschermingsmiddelen voor amateur-gebruik op de
Belgische markt zullen verschijnen.

[24]

Art. 27 betreft specifiek de erkenningen van de producten bestemd voor beroepsgebruik. Art. 28
tot 30 brengen wijzigingen aan ten gevolge van het verdwijnen van de indeling in klasse A en B.

[25]

Het ontwerp-KB werd genotificeerd zowel aan de Europese Commissie als aan de
Wereldhandelsorganisatie.

5.

Algemene appreciatie van het ontwerp-KB

[26]

De raad vindt de opsplitsing van de erkenningen een positieve maatregel. Het is belangrijk dat
enkel veilige en gebruiksvriendelijke producten voor de particuliere tuinier op de markt zijn. Er
zijn een aantal fundamentele verschillen tussen een particuliere tuinier en een
beroepsgebruiker van pesticiden. Zoals ook in de begeleidende nota wordt aangegeven, betreft
gaat het over een verschil in
- noden,
- kennis over de te bestrijden organismen,

Advies ontwerp-KB bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (splitsing erkenningen)

- vorming over het aanwenden van pesticiden,
- toepassings- en gebruiksmateriaal,
- de te behandelen oppervlakte,
- soorten planten die men kweekt en
- doelstelling(en) van de kweek.
[27]

De raad meent dat het creëren van een erkenning van een product voor een particuliere
gebruiker een aanzet kan zijn om de afhankelijkheid van pesticiden te vermijden, en om het
gebruik van schadelijke producten te vervangen door preventieve methoden of minder
schadelijke alternatieven voor gezondheid en leefmilieu waarvan de doeltreffendheid is
aangetoond, indien deze voor handen zijn.
Dit is te meer het geval omdat blijkt dat de meeste particuliere tuiniers op de hoogte blijken te
zijn van het gevaar van gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen3, maar evenwel de
etiketten op de gewasbeschermingsmiddelen niet lezen, de gevolgen voor de gezondheid en
het milieu niet kennen en niet het aanbevolen beschermingsmateriaal (handschoenen) dragen4.

6.

Specifieke opmerkingen
Gevolgen van het afschaffen categorieën A en B voor de erkende gebruikers

[28]

Het afschaffen van klassen A en B heeft specifieke gevolgen. Daardoor zullen de verplichtingen
die enkel gelden voor de producten voor klasse A en B gelden voor het geheel van de
producten die erkend zullen worden erkend voor professioneel gebruik. Dit betekent dat
ondernemingen of coöperatieven die landbouwwerken uitvoeren (zoals Coopératives
d'utilisation de matériel agricole, CUMA) onder de nieuwe regeling eventueel wel een erkenning
zullen nodig hebben, waar dat vroeger niet nodig was. Daarom vindt de raad het belangrijk dat
de huidige uitzonderingen voor het bekomen van een erkenning behouden blijven (namelijk
iedereen die als hoofd- of bijberoep een landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of veeteeltuitbating of
zaaigoedontsmettingsbedrijf exploiteert of beheert.

[29]

Over een spuitlicentie wordt momenteel onderhandeld samen met de gewesten en de
gemeenschappen (inzake opleidingen): om de producten waarvoor een erkenning voor
professioneel gebruik vereist is, te kunnen aanwenden voor eigen gebruik zal een bewezen
kennis nodig zijn. De Raad vraagt een afstemming tussen deze spuitlicentie en het huidige
ontwerp-KB.

[30]

De toepassing van het ontwerp-KB en het invoeren van het toekomstig systeem van erkenningen blijken niet in fases te verlopen. De raad vraagt daarom om waakzaamheid bij het
afleveren van erkenningen aan personen die de pesticiden voor beroepsgebruik zullen aanwenden en die momenteel nog niet over een erkenning beschikken (bijv. de gemeente-arbeiders die
gewasbeschermingsmiddelen gebruiken).
Gevarencategorieën bij producten bestemd voor amateur-gebruik

[31]

De erkenning voor producten bestemd voor de particuliere markt is niet meer mogelijk, indien
deze producten tot bepaalde gevarencategorieën behoren (art. 6) (zie par. [16]). Voor de
8 opgesomde gevarencategorieën worden er voor drie categorieën de gevaarzinnen (R-zin)5
weergegeven, namelijk kankerverwekkend gekenmerkt met R45, mutageen gekenmerkt met
R46 en giftig voor reproductie gekenmerkt met R60 of R61. De raad meent dat deze
opsomming aanleiding kan geven tot onduidelijkheid. Daarom is een verduidelijking in het
artikel aangewezen. Bijvoorbeeld zou kunnen worden aangeven dat onder de 5 niet
gespecificeerde categorieën alle geldende gevaarzinnen worden begrepen.

3

Studie “Producten tegen insecten, ongedierte en parasieten, OIVO, 2006”.

4

Studie “Easy to Read, OIVO 2005

5

Op basis van de resultaten van de toxicologische studies wordt de etikettering van het product opgesteld, zoals
in de erkenningsakte zal worden vastgelegd, en op het etiket moet worden overgenomen. Het betreft een aantal
typezinnen en -symbolen. S-zinnen zijn veiligheidsaanbevelingen, en R-zinnen zijn gevaarzinnen.
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[32]

Zoals aangegeven (par. [14]) zal het Erkenningscomité onderzoeken of de voorgestelde
verpakking, formulering en toepassingswijze van die aard zijn dat het blootstellingniveau
aanvaardbaar is voor de amateur-gebruiker en het leefmilieu. (art. 6 §1 ontwerp-KB). De raad
wenst dat er bij deze evaluatie bijzondere aandacht wordt gegeven aan andere zorgwekkende
gevarencategorieën zoals R20, R21, R22 respectievelijk “schadelijk bij inademing, aanraking
door de huid, opname door de mond”; R36, R37, R38 respectievelijk “irriterend voor de ogen,
voor de ademhalingswegen , voor de huid”; R40 “onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten”.
Volume verpakkingen

[33]

Een algemene uitzonderingsmogelijkheid is voorzien om verpakkingen op de markt te brengen
voor een te behandelen oppervlakte groter dan 5 are. De raad is van oordeel dat een
verpakking voor een oppervlakte van 5 are maximum als algemene regel moet worden gezien,
rekening houdend met het feit dat:
- de gemiddelde oppervlakte van een privé-eigendom in België bedraagt 7,69 are (woning
inbegrepen)6;
- een product wordt zelden op de volledige oppervlakte gebruikt, maar op een specifieke plaats,
bijvoorbeeld een onkruidverdelgingsmiddel op paden of op zones waar ongewenste kruiden
opschieten…;
- er bestaan ook andere middelen en methodes om ongewenste kruiden te vermijden of te
verdelgen.
De raad dringt erop aan dat moet worden vermeden dat privé-eigenaars blijven zitten met
hoeveelheden niet-gebruikte pesticiden. Om deze redenen dringt de raad erop aan dat de
uitzonderingsmogelijkheid slechts restrictief wordt toegepast, en dat er op de aanvraag wordt
ingegaan indien aan strikte criteria wordt voldaan. De raad vraagt dat één van deze criteria zou
moeten stellen dat tegelijkertijd een verpakking voor 5 are maximum van het zelfde product als
de grotere verpakking aangeboden moet worden.
Eisen verpakkingen

[34]

De raad meent dat andere specifieke eisen dan deze reeds vermeld in het ontwerp-KB (zie par.
16]) (bijv. veiligheidsdop voor sprays en maatbekertje) ook in het KB moeten worden opgenomen7. Een maximum aan precisering hierover kan in de technische gids bestemd voor de
erkenninghouders worden opgenomen.
Sensibilisering van de particuliere tuiniers

[35]

6

De raad wijst op de nood aan volgehouden inspanningen van de overheid en andere
instellingen om goede praktijken inzake vermijden en behandelen van ongewenste organismen,
bijvoorbeeld door Comité Phyto in het Waalse Gewest, sensibiliseringscampagnes van de
federale overheid8 …). Ook een aantal niet gouvernementele organisaties hebben acties9
ondernomen om het publiek te wijzen op alternatieve methoden en middelen om ongewenste
planten te vermijden.

Bronnen: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_ruimte.htm

http://statbel.fgov.be/downloads/rest2004_nl.xls
7

Een aantal andere eisen voor de verpakkingen werden door de vertegenwoordiger van de minister
aangekondigd: “Dans le guide à destination des détenteurs d’agréation afin de spécifier clairement les
obligations et recommandations plus techniques attendues pour un usage amateur, il est également
spécifié : - qu’un dispositif de sécurité, par exemple de type on/off, doit être prévu pour les produits
présentés sous forme de spray afin de limiter les risques d’une projection accidentelle,
- que des mesurettes doivent être fournies avec les emballages de produits liquides ou présentés
sous forme de poudres ou de granulés afin de permettre leur dosage facile et précis."

8

- Folder “Ongewenste gasten in je huis of tuin?”
(https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/page/internet_pg/homepage_menu/milieu1_menu/chemischestoffen1
_menu/biociden201_menu/biociden201_docs/complet_nl.pdf),
- webstek www.bombylius.be

9

www.gestiondiffernciee.be, www.zonderisgezonder.be
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[36]

De producten voor amateur-gebruik zullen vrij verkocht kunnen worden in supermarkten, in
tegenstelling tot de producten voor professioneel gebruik die enkel door erkende verkopers
kunnen worden verhandeld. De particuliere tuiniers krijgen in tegenstelling tot de
beroepsgebruikers geen opleiding voor of tijdens de verkoop. De raad wijst erop dat er van de
gelegenheid van de verkoop gebruik zou moeten worden gemaakt om de consument te
informeren en te sensibiliseren over goede praktijken om niet gewenste organismen in de tuin
te bestrijden. Enerzijds zijn voor een correct gebruik van de bestrijdingsmiddelen, het etiket, de
bijsluiter of de productfiche essentiële hulpmiddelen. Of via het verkoopspersoneel of via de
informatie bij de rekken waarin de producten staan, zou moeten gewezen worden op het belang
van de gebruiksinstructies vermeld op deze informatiedragers. Anderzijds zou ook aan de
mogelijkheid voor volwaardige alternatieve bestrijdingsmiddelen en -methodes aandacht
moeten worden besteed. Daarover zou ofwel informatie moeten beschikbaar zijn, ofwel zou er
moeten worden verwezen naar waar deze informatie beschikbaar is. De raad hoopt dat ter
uitvoering van het federaal reductieplan pesticiden en biociden, deze bekommernis aan bod zal
komen in de werkgroep “garden”.
Overgangstermijnen

[37]

De raad vraagt zich af wat het overgangsregime is voor producten die op de markt zijn, maar
waarvoor geen aanvraag tot erkenning voor amateur-gebruik wordt ingediend in de zes
maanden na publicatie van het KB. Indien daarvoor een periode van uitfasering van 5 jaar geldt,
zoals afgeleid kan worden uit art. 26, dan meent de raad dat deze periode te lang is.

7.

Opmerkingen op de tekst

[38]

De raad meent dat moet worden nagegaan of “ontplofbaar” in de desbetreffende reglementering
wordt vertaald naar het Frans door “explosif” of door “explosible”.
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Bijlage Goedkeuring op 22 juni 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 4 van 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.
Miller (Inter-Environnement Wallonie), J. Turf (Bond Beter Leefmilieu),
¾ 3 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking:
B. Bode (Broederlijk Delen), A. Heyerick (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, VODO), O. Zé
(Centre National de Coopération au Développement, CNCD),
¾ 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), Christian Rousseau (Test-Achats)
¾ 5 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:
J. Decrop (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique, CSC), I. Dielen (Algemeen
Christelijk Vakverbond, ACV), F. Maes (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV), C. Rolin (CSC),
D. Vandaele (Fédération Générale du Travail de Belgique, FGTB),
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 1 van de 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten,
F. Schoonacker (SPE),
¾ 2 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus:
M. Carnol (Université de Liège, ULg), R. Ceulemans (Universiteit Antwerpen, UA).
Totaal: 23 van de 38 stemgerechtigde leden
Opmerking: Bij de voor- en ondervoorzitters, de werknemersorganisaties en de niet-gouvernementele
organisaties voor ontwikkelingsorganisaties en voor milieubescherming, is er telkens één
vertegenwoordiger nog niet aangeduid.

Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies
De werkgroep productnormen vergaderde op 11 mei, 7 en 14 juni 2007 om het ontwerpadvies voor te
bereiden.

Advies ontwerp-KB bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (splitsing erkenningen)

Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies
Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Luc LAVRYSEN (UGent, voorzitter van de werkgroep productnormen)
Mevr. Birgit FREMAULT (VBO)
M. Frederic BOUTRY (Inter-Environnement Wallonie)
M. Jérôme COGNIAUX (Phytofar – Essenscia)
M. Bernard DECOCK (FWA)
Dhr Peter JAEKE (Phytofar – Essenscia)
Dhr Fre MAES (ABVV)
Dhr Rob RENAERTS (OIVO)
Dhr Joost VAN DEN CRUYCE (OIVO)

Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde experts
•
•

Mevrouw Delphine MISONNE (Facultés Universitaires Saint Louis, vice-présidente du groupe
de travail normes de produits)
M. Raffael BUONATESTA (DG Animaux, Végétaux et Alimentation, SPF Santé publique et
Environnement)

Niet-stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
•

Mme Christine MATHIEU (SPP Politique scientifique)

Secretariaat
J. De Smedt
S. Hugelier
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