
CRB 2011 - 0354

ADVIES



 



 
 
 
 
 

CRB 2011-0354 DEF 
CCR 10  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op 

de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor 
landbouwkundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 

10 januari 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brussel 
23-03-2011 



 2  
 
 
 

CRB 2010-0354 DEF 
  CCR 10 

 

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op 

de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor 
landbouwkundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 

10 januari 2010 

 

Inbehandelingneming 

Bij brief van 3 maart 2011 heeft mevrouw Laurette ONKELINX, minister van Volksgezondheid, aan de 
heer Robert TOLLET, voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, een adviesvraag 
voorgelegd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 
1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen 
voor landbouwkundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2010. De 
subcommissie Milieubeleid werd belast met het onderzoek van deze adviesvraag en is daartoe op 14 
maart 2011 bijeengekomen in aanwezigheid van de heer Vincent Van Bol, Coördinator van het 
Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden van de fod Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu, die het dossier voor de subcommissie heeft toegelicht. Op basis van de 
gegeven uitleg en van de gedachtewisseling in de subcommissie heeft het secretariaat een 
ontwerpadvies opgesteld, dat aan de plenaire vergadering van de Raad werd voorgelegd. Op basis 
daarvan heeft de plenaire vergadering op 23 maart 2011 het onderstaande advies uitgebracht. 

 

 

Advies 
 

De Raad neemt er akte van dat hij wordt geraadpleegd over het voorliggende ontwerp van koninklijk 
besluit overeenkomstig art. 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 Raad stelt vast dat het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit een technische correctie 
aanbrengt aan het koninklijk besluit van 10 januari 2010 met de bedoeling het wettelijke kader van de 
controles in overeenstemming te brengen met de situatie op het terrein en de overgang van de 
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik naar de nieuwe classificatie efficiënter te laten 
verlopen. In maart 2010 heeft het koninklijk besluit van 10 januari 2010 immers jammer genoeg het 
juridische kader van de bestaande controles opgeheven, terwijl het nieuwe kader ter zake pas van 
kracht wordt in augustus 2012 en geen enkele coherente juridische regel meer van toepassing is met 
betrekking tot het gebruik, de verkoop, de etikettering en de opslag van bepaalde categorieën van 
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 
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De Raad stelt eveneens vast dat het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit er in essentie op 
gericht is ter zake een overgangsperiode in te lassen die loopt tot 18 augustus 2012 en die de nodige 
rechtszekerheid biedt. Meer concreet heeft het onderhavige ontwerpbesluit tot doel: 

-  de wijzigingen die het koninklijk besluit van 10 januari 2010 heeft aangebracht aan de 
desbetreffende artikelen van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 ongedaan te maken ; 

-  de artikelen 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 en 26 van het koninklijk besluit van 10 
januari 2010 in werking te laten treden op 18 augustus 2012, de datum waarop de erkenningen 
van bestrijdingsmiddelen voor beroepsgebruik worden gesplitst van de erkenningen van 
bestrijdingsmiddelen voor amateurgebruik. 

De Raad drukt de wens uit dat de overgangsperiode voor de etiketten op twee niveaus wordt verlengd.  

- Wat de distributie betreft, zou het volgens de Raad de voorkeur genieten de overgangsperiode 
uit te breiden tot 18 februari 2013. Hierdoor zouden de verdelers immers over een jaar tijd 
beschikken om hun voorraden op te gebruiken.  

-   Wat de gebruikers betreft, stelt de Raad voor de oude etiketten een jaar langer, d.w.z. tot 18 
augustus 2013, toe te staan. De producten met een oud etiket vormen immers geen enkel 
bijkomend gevaar in vergelijking met de producten waarop een nieuw etiket werd aangebracht.   

Ten slotte acht de Raad het nuttig de term « amateurgebruikers » te vervangen door de term « niet-
professionele gebruikers ». Daartoe zouden artikel 1, 18 ° van het koninklijk besluit van 28 februari 
1994, dat werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 januari 2010, alsmede alle artikelen waarin de 
term « amateurgebruikers » voorkomt (art. 8, 10 enz.), moeten worden gewijzigd.   
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Woonden onder het voorzitterschap van de heer R. TOLLET, Voorzitter van de Raad, de plenaire 
vergadering van 23 maart 2011 bij : 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het bank- en 
verzekeringswezen : 

mevrouw CALLENS en de heren DERIDDER en VANCRONENBURG. 

 

Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen : 

de heer VANDORPE. 

 

Leden benoemd op voorstel van de landbouworganisaties: 

de heren GOTZEN en HAYEZ. 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders en de 
verbruikscoöperaties vertegenwoordigen : 

 
Algemeen Belgisch Vakverbond : 

de heer LAMAS. 

 
Algemeen Christelijk Vakverbond van België: 

mevrouw DUPUIS. 

 
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: 

mevrouw JONCKHEERE. 

 
Arcofin: 

de heer NOTREDAME. 

 


