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SAMENVATTING 

De Raad voor het Verbruik  is voorstander van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende 
het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en ter 
verwezenlijking van hun duurzaam gebruik. Hij heeft hierbij evenwel verschillende 
opmerkingen. 
 
De Raad voor het verbruik wijst op het belang van klaarheid in de tekst om een feilloos begrip 
van de verschillende artikelen te garanderen. Hij stelt in dat verband voor dat het ontwerp van 
besluit de bepalingen van de richtlijn 2009/128 en van de verordening 1107/2009 zo getrouw 
mogelijk weergeeft en zo veel mogelijk naar de bestaande wetgevingen verwijst om de tekst te 
verlichten. Hij vraagt de wetgever ook om in de tekst liever de term « niet-professioneel » dan 
de term « amateur » te gebruiken. 

Aangezien geen samenwerkingsakkoord ter zake kon worden gesloten, vraagt de Raad voor 
het Verbruik dat de bevoegdheden van elkeen duidelijk worden gepreciseerd in het bijzonder 
wat de behandeling van verpakkingen en de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingstoffen betreft.   

De Raad voor het Verbruik  vraagt dat de specifieke kenmerken met betrekking tot de 
distributie realistisch en pragmatisch zouden zijn en dat bepaalde elementen van het ontwerp 
van koninklijk besluit worden vereenvoudigd om de administratieve lasten meer bepaald voor 
de landbouwers te verlichten.  

De Raad voor het Verbruik  meent dat in het kader van het spuiten vanuit de lucht meer 
informatie aan het publiek zou moet worden gegeven en dat alle toegang tot de terreinen 
waarop het spuiten zal plaatsvinden in voorkomend geval zou kunnen worden verboden.  

Bovendien geeft de Raad voor het Verbruik de aanbeveling om de maatregelen ter 
bescherming van het aquatische milieu bepaald in de erkenningsakte aan effectieve controles 
op het terrein te onderwerpen. 

Wat de fytolicentie, centraal element van dit besluit betreft, dringt de Raad voor het Verbruik 
aan op het belang van de opleiding van gebruikers, verdelers en voorlichters op het gebied van 
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en op de ontwikkeling van een systeem 
van wederzijdse erkenning voor de fytolicentie, ten minste in de grenslanden van België.  

Voorts wijst de Raad voor het Verbruik nog op het belang van de informatie die aan de kopers 
van de middelen in kwestie wordt verschaft. 

Tot slot meent de Raad voor het Verbruik dat de rol en de opdracht van het erkenningscomité 
ook zouden moeten worden herzien in functie van de mate waarin het comité bij het systeem 
van fytolicentie kan betrokken worden en dit rekening houdende met de bestaande 
bevoegdheid en deskundigheid van een instantie als het FAVV.     
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De Raad voor het Verbruik, die op 22 februari 2011 door de Minister van Landbouw verzocht werd 
een advies uit te brengen over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en ter verwezenlijking van hun duurzaam 
gebruik, heeft huidig advies goedgekeurd, middels een schriftelijke procedure. 

Tijdens de zitting van 23 juni 2011 heeft de Raad het huidig advies bekrachtigd. 
 
De Raad voor het Verbruik heeft de Voorzitter verzocht het huidige advies over te maken aan de 
Minister van Landbouw, aan de Minister van Klimaat en Energie belast met Consumentenzaken,  aan 
de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de Minister van Volksgezondheid. 
 

 

ADVIES 

 

 

De Raad voor het Verbruik, 

Gelet op de brief van 22 februari 2011 van de Minister van Landbouw waarin ze de Raad voor het 
Verbruik om een advies verzoekt over het hogergenoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

Gelet op 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, 
artikelen 8 en 9, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003; 
 
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, artikel 4, gewijzigd bij de wet van 7 april 1997 en bij de wet van 10 januari 2007; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en 
het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik; 

Gelet op de verordening 1107/2009 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het op de 
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen;  

Gelet op het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en ter verwezenlijking van hun duurzaam gebruik; 

Gelet op de uitwerking van het ontwerp van advies door de volgende deskundigen : de dames Deville 
(OIVO) en Lambert (Essenscia); 

Gelet op het advies van het Dagelijks Bestuur van 28 maart 2011; 

Gelet op de dringendheid; 

Gelet op de schriftelijke procedure, zoals voorzien in artikel 7 bis van het Huishoudelijk reglement, voor de 
definitieve goedkeuring door de Raad voor het Verbruik; 

 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:  
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Context  

De minister van Landbouw, Sabine Laruelle heeft de Raad voor het Verbruik verzocht om een advies 
uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en ter verwezenlijking van hun duurzaam 
gebruik. De brief op datum van 22 februari 2011 vraagt dat de Raad voor het Verbruik  zijn advies 
binnen een termijn van 30 dagen formuleert.  
Het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies is voorgelegd: 

− past in het kader van het regime ingevoerd door de verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 
91/414/EEG; 

− zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/128/EG van het Europees parlement 
en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. 

 

Twee belangrijke nieuwigheden die door dit ontwerp van koninklijk besluit worden ingevoerd zijn: 

1. elke distributeur in directe verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen 
moet over een fytolicentie beschikken om te bewijzen dat hij over de nodige kennis beschikt 
om zijn klanten over deze producten voor te lichten; 

2. de regels die in de praktijk reeds door het erkennings comité worden toegepast  
(maatregelen ter bescherming van het aquatische milieu en van het drinkwater,…) worden de 
wettelijk basis van deze materie door de invoering ervan in het ontwerp van koninklijk besluit.    

Deze tekst verbiedt eveneens de bespuiting van teelten vanuit de lucht behoudens uitzonderingen en 
bevat bepalingen betreffende maatregelen ter bescherming van werknemers en ook betreffende de 
hantering en de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.  

Het ontwerp van koninklijk besluit verwijst naar gewasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingsstoffen  maar, met het oog op terminologische coherentie, nog niet naar de 
« pesticiden » die in de toekomst de generieke term zullen zijn die zowel voor de 
gewasbeschermingsmiddelen als voor de biociden zal staan. 

2.  Algemene beschouwingen 

 Dialoog met de deelnemende partijen 

De Raad voor het Verbruik wil al het werk dat het federale bestuur ter voorbereiding van het systeem 
van de fytolicentie in voortdurende samenspraak met de meeste van de deelnemende partijen heeft 
uitgevoerd, loven. 

De Raad voor het Verbruik is blij over de dialoog die met de deelnemende partijen is aangegaan en 
wenst dat gelijkaardige dossiers ook zo zullen worden aangepakt.  

Het feit dat bepaalde punten van het ontwerp van koninklijk besluit niet in dit advies behandeld 
werden, impliceert niet meteen dat de leden van de Raad voor het Verbruik er mee akkoord gaan.  

 Federale bevoegdheid 

De Raad voor het Verbruik  betreurt dat ter zake geen samenwerkingsakkoord kon worden bezegeld 
om de gepaste bevoegdheden in het kader van de omzetting van de voornoemde richtlijn 
2009/128/EG gemeenschappelijk aan te wenden aangezien hiertoe zowel federale als regionale 
bevoegdheden vereist zijn vooral omdat over het gebruik van producten en de bescherming van de 
leefmilieus moeten onderhandeld worden.  

De Raad voor het Verbruik  vraagt bijgevolg om klaar en duidelijk te stellen waar de bevoegdheden 
op elk overheidsniveau liggen in het bijzonder wat het beheer van de verpakkingen en de opslag van 
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen betreft. 
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 Administratieve vereenvoudiging 

De Raad voor het Verbruik  vraagt dat bepaalde elementen van het ontwerp van koninklijk besluit 
worden vereenvoudigd om de administratieve lasten voor de landbouwers te verlichten; 

De Raad voor het Verbruik  meent bijvoorbeeld dat enkel het nummer van de fytolicentie zou moeten 
vereist zijn in artikel 31, § 1, 5°, b), van het on twerp van koninklijk besluit omdat de andere informatie 
niet relevant schijnt te zijn. 

Er zou ook moeten voorzien worden in een specifiek systeem voor de leden van een 
landbouwcoöperatie: zo zou één enkele houder van een fytolicentie besproeiingen moeten kunnen 
uitvoeren bij de andere leden van de coöperatie. 

3.  Terminologie  

Aangezien het ontwerp van koninklijk besluit enkel betrekking heeft op gewasbeschermingsmiddelen 
en toevoegingsstoffen, vraagt de Raad voor het Verbruik  om deze termen te gebruiken in plaats van 
de term « pesticide » die in het ontwerp van koninklijk besluit verschillende keren gebruikt wordt, met 
het oog op coherentie ten aanzien van de inhoud van het ontwerp van koninklijk besluit en refererend 
aan de voornoemde verordening Nr.1107/2009. 

De Raad voor het Verbruik  steunt het voorstel van de administratie om de definities opgenomen in 
de Europese wetgeving als dusdanig over te nemen en meent dat een dergelijke gang van zaken 
onontbeerlijk is om coherentie van de teksten te garanderen.  

4.  Titel en inleiding  

De Raad voor het Verbruik  meent dat de titel van het ontwerp van koninklijk besluit zou moeten 
worden gewijzigd om de juiste inhoud ervan beter weer te geven want artikel 1 ervan bepaalt dat deze 
tekst de voornoemde richtlijn 2009/128/EG gedeeltelijk omzet en geeft eveneens een beschrijving van 
de praktische aspecten voor de implementatie. 

De Raad voor het  Verbruik  stelt bijgevolg de volgende titel voor: « Koninklijk besluit betreffende de 
fytolicentie, de distributie, de specifieke praktijken en de toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen ».     

Wat de overwegingen betreft, is het gepast om al van bij de aanvang duidelijk te stellen dat de tekst 
ook zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van de voornoemde richtlijn 2009/128/EG daar waar de 
huidige formulering te verstaan geeft dat het vooral de toepassing van de verordening betreft.  

5. Spuiten vanuit de lucht 

Volgens de Raad voor het Verbruik geeft de uitzondering waarin artikel 5, 6°, van het  ontwerp van  
koninklijk besluit voorziet problemen voor de bescherming van de gezondheid van personen die in 
alleenstaande woningen verblijven en de Raad wenst dat de federale autoriteit de gevolgen van de 
verschillende voorgeschreven veiligheidsafstanden grondiger onderzoekt. 

De Raad voor het Verbruik  meent dat de informatie aan het publiek waarin voorzien is bij bespuiting 
vanuit de lucht van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen zou moeten worden 
opgevoerd, meer bepaald door verplichte affichering van informatie rond geplande bespuitingen in de 
gemeenten. 

De Raad voor het verbruik  meent dat het noodzakelijk is om te voorzien in een systeem van 
toegangsverbod tot de gebieden waarin bespuitingen vanuit de lucht zullen plaatsvinden. De 
aanvrager zou zo moeten verplicht worden om er voor te zorgen dat er zich op het moment van de 
bespuitingen vanuit de lucht niemand op zijn terrein bevindt.   

De Raad voor het Verbruik  neemt akte van het feit dat het systeem van ambtshalve goedkeuring van 
de verzoeken om toepassing door sproeien vanuit de lucht, in het geval waarin de autoriteiten niet 
binnen de toegekende termijn antwoorden, toegelaten door artikel 9, § 4, lid 2, van de voornoemde 
richtlijn 2009/128/EG, niet werd opgenomen in het ontwerp van koninklijk besluit maar onderstreept 
dat in  geval van een verzoek de bevoegde autoriteit zo snel mogelijk moet reageren om te voldoen 
aan de voorschriften betreffende bescherming van gewassen en van de gezondheid van de mens.         
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6. Maatregelen ter bescherming van het aquatische m ilieu en het drinkwater 

De Raad voor het Verbruik  steunt het voorstel van artikel 14 van het ontwerp van koninklijk  besluit 
dat het mogelijk maakt om de maatregelen voor geheel België te harmoniseren ofschoon milieuzaken 
onder regionale bevoegdheid vallen en herinnert aan het belang van coherentie van de maatregelen 
die op de verschillende overheidsniveaus genomen worden.   

De Raad voor het Verbruik beveelt aan om de maatregelen ter bescherming van het aquatische 
milieu bepaald in de voorwaarden voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingsstoffen daadwerkelijk op het terrein worden gecontroleerd. 

De Raad voor het Verbruik  stelt vast dat geen enkele voorzorgsmaatregel betreffende het risico voor 
verontreiniging van de oppervlaktewateren in artikel 42, 1°, c), van het ontwerp van koninklijk beslui t is 
vermeld, wat niet logisch is in een context van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingsstoffen en het duurzaam gebruik ervan. De Raad voor het Verbruik  meent dat in een 
kader ter zake moet worden voorzien en dat moet worden gerefereerd aan de richtlijnen voor goede 
landbouwpraktijken. 

7. Hantering en opslag van gewasbeschermingsmiddele n en toevoegingsstoffen, 
behandeling van de verpakkingen en de restanten erv an 

De Raad voor het Verbruik  vraagt dat in de formulering van artikel 19 zou worden gepreciseerd dat 
de verrichtingen die erin zijn opgesomd « moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en de 
menselijke gezondheid en het milieu niet in gevaar mogen brengen ». De Raad vraagt eveneens dat 
de recuperatie van tankmengsels die overblijven na toepassing in aanmerking wordt genomen in 
artikel  19, 3°, van het ontwerp van koninklijk bes luit en dat een punt 4 aan dit artikel wordt 
toegevoegd, met het oog op het beheer van overblijvende restanten op het veld, met inbegrip van het 
reinigen van het materiaal dat in het kader van de toepassing gebruikt werd.   

Aangezien de verpakkingen van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen niet 
mogen afgespoeld worden, stelt de Raad voor het Verbruik voor om artikel 20 van het ontwerp van 
koninklijk besluit te wijzigen door het te verdelen in twee paragrafen om een onderscheid te maken 
tussen de afspoelbare verpakkingen (zoals bepaald door het organisme dat de gebruikte 
verpakkingen moet terugnemen) en de andere. Bovendien meent de Raad voor het Verbruik  dat de 
huidige formulering van artikel 20 te beperkend is in die zin dat ze geen ruimte laat voor innovatie in 
de systemen voor het reinigen van verpakkingen. De Raad voor het Verbruik  stelt ook voor dat elke 
nieuwe praktijk en elk hulpmiddel die hiertoe door het Europees normalisatiesysteem zouden worden 
goedgekeurd en die even doeltreffend zouden zijn als de huidige systemen om restanten uit de 
verpakkingen te verwijderen en te recupereren, in aanmerking zouden kunnen worden genomen.   

De Raad legt de nadruk op het feit dat de richtsnoeren die de minister in overeenstemming met artikel 
22 van het ontwerp van koninklijk besluit kan bepalen, coherent moeten zijn ten aanzien van de 
voorschriften die op regionaal niveau voor de behandeling en de terugname van verpakkingen worden 
opgelegd en rekening moeten houden met het onderscheid tussen afspoelbare en niet-afspoelbare 
verpakkingen. 

Deze richtsnoeren moeten eveneens rekening houden met de bestaande maatregelen die door de 
gewasbeschermingssector voor het terugnemen van afval werden ingevoerd en moeten zich baseren 
op de praktijken en verplichtingen die gelden in het kader van het beheer van verpakkingsafval. 

De Raad wenst hier de aandacht van de administratie te vestigen op een systeem dat voor het beheer 
van dit type afval reeds bestaat. (Phytofar-Recover vzw).       

8.  Vermindering van het pesticidengebruik of van d e risico’s van pesticiden in specifieke 
gebieden 

De Raad voor het Verbruik  meent dat de opstelling van artikel 23 van het ontwerp van koninklijk 
besluit onvoldoende is om verschillende redenen. 

Deze bepaling heeft om te beginnen betrekking op verplichtingen waarvoor reeds voorschriften gelden 
die verband houden met de etikettering van producten krachtens de voornoemde verordening 
nr.1107/2009. Vervolgens blijkt de manier waarop de bescherming van de werknemers aangepakt 
wordt maar zwakjes. Tot slot blijkt de verwevenheid van de federale en regionale bevoegdheden met 
betrekking tot artikel 12 van de voornoemde richtlijn 2009/128/EG ook niet erg duidelijk. 

De Raad voor het Verbruik stelt bijgevolg voor om dit artikel ofwel te herformuleren ofwel af te 
schaffen. 
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9. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoeg ingsstoffen 

De Raad voor het Verbruik  stelt voor om als voorwaarde in artikel 28, § 6, van het ontwerp van 
koninklijk besluit toe te voegen dat instellingen die niet-erkende toevoegingsstoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen voor een proef of experiment gebruiken GEP1 of GLP2 moeten 
gewaarmerkt zijn.  

De Raad voor het Verbruik vraagt zich af wat verstaan wordt onder regelmatige kalibratie en 
technische controles in artikel 29, § 4, van het ontwerp van koninklijk besluit. 

De Raad voor het Verbruik  zou in dat verband willen dat er kalibratieregels worden opgelegd en dat 
het ontwerp van koninklijk besluit vereist dat de kalibraties van het materiaal voor de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen zouden worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de  IPM3 regels per teelt.    

De Raad voor het Verbruik  herinnert er bovendien aan dat de technische controle van dat materiaal 
door derden reeds het voorwerp van een reglementering in het Belgisch recht uitmaakt.   

10. Opslag van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegings stoffen  

De Raad voor het Verbruik  dringt aan op de noodzakelijke coherentie met de regionale bepalingen 
betreffende opslag en stelt vast dat er geen enkele referentie is aan de regionale reglementeringen 
betreffende opslag van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen in hoofdstuk IV van het 
ontwerp van koninklijk besluit. Bovendien is er niets vermeld over de opslag van biociden in het lokaal 
dat bestemd is voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen noch over de opslag van producten 
voor niet-professioneel gebruik die door de landbouwer zelf worden gebruikt.  

De Raad voor het Verbruik  vraagt dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de professionele 
gebruikers en de distributeurs van producten voor professioneel gebruik want de bepalingen beoogd 
in artikel 31, §§ 1, 5°, en 3, zouden enkel betrekk ing moeten hebben op professionele gebruikers 
zoals gespecificeerd in de regionale voorschriften4.   

De Raad voor het Verbruik  meent dat het systeem bedoeld in artikel 31, § 3, van het voorontwerp 
van besluit vrij strikt is en denkt dat het eerder de verantwoordelijke van het opslaglokaal is die moet 
beslissen wie toegang mag hebben. 

De Raad voor het Verbruik  meent dat de opslagtermijn van 48 uur bedoeld in artikel 31, § 6, lid 1, 
van het ontwerp van koninklijk besluit te kort is en op een minimum van 72 uren zou moeten worden 
gebracht. 

De Raad voor het Verbruik  vraagt eveneens dat de opstelling van artikel 31, § 5, lid 2, van het 
ontwerp van koninklijk besluit wordt verhelderd om de betekenis en de afwijkingscriteria ervan beter te 
kunnen begrijpen.  

11. Fytolicentie 

 Algemene beschouwingen 

De Raad voor het Verbruik  stelt vast dat elke toelating voor de verkoop van 
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen gelinkt is aan het verkrijgen van een fytolicentie. 
De doelstelling van de fytolicentie is om de gebruiker van de producten voorlichting te geven over het 
goede gebruik ervan (een minimum schade toebrengen aan het milieu en aan de gezondheid van 
mens, dier en planten). Bijgevolg ziet de Raad  niet het nut van dergelijke verplichting als er geen 
directe verkoop aan professionele of niet-professionele gebruikers is en er dus geen enkel direct 
contact met de gebruiker van het product is. De Raad voor het Verbruik  vraagt dus dat expliciet in 
een afwijking van de bepalingen van fytolicentie wordt voorzien, ten aanzien van het personeel en van 
de onderaannemer van de productiegebieden en van de ondernemingen die opslaggebieden voor 
gewasbeschermingsmiddelen beheren, als zij geen directe verkoop aan de professionele of niet-
professionele gebruiker verrichten. 

                                                             
1 Good Experimental Practice. 
2 Good Laboratory Practice. 
3 Integrated Pest Management. 
4 Cf. Vlarem, Voorschriften voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen. 
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Bovendien stelt de Raad  voor dat de houder van een fytolicentie deze slechts zou kunnen laten 
gelden voor zover het distributiebedrijf in naam en/of voor rekening waarvan hij werkt, in 
overeenstemming is met de wetgeving die van kracht is voor de opslag van 
gewasbeschermingsmiddelen en de regels van autocontrole die toepasselijk zijn op de 
gewasbeschermingsmiddelen respecteert. In het geval dat het genoemde distributiebedrijf niet aan de 
voornoemde voorwaarden voldoet, moet worden voorzien in een regularisatieperiode waarin de 
houders van een fytolicentie deze toch kunnen laten gelden.  

De Raad voor het Verbruik  vraagt dat in de tekst van het besluit uitdrukkelijk vermeld wordt dat elk 
bedrijf dat gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen verkoopt en elke gebruiker van 
dergelijke producten zich moeten bevoorraden bij een onderneming die aan de voornoemde 
voorwaarden voldoet.  

De Raad voor het Verbruik  vraagt dat de doeltreffendheid van het ingevoerde systeem binnen een 
termijn van maximum 6 jaar na het verstrijken van de overgangsperiode bedoeld in artikel 50, § 2, van 
het ontwerp van koninklijk besluit wordt geëvalueerd.    

 Aanvraag tot toekenning of vernieuwing van een fytolicentie 

De Raad voor het Verbruik  stelt voor om een punt 5° aan artikel 35, § 2, lid  1, van het ontwerp van 
koninklijk besluit toe te voegen waarin vermeld wordt dat wanneer er ook sprake van opslag is de 
aanvraag tot toekenning van een fytolicentie het bewijs van het bezit van de nodige toelatingen moet 
bevatten en het registratienummer bij het FVVA betreffende de toepassing van de autocontrole als dat 
toepasselijk is. 

Wederzijdse erkenning 

De Raad voor het Verbruik  dringt er op aan dat meteen al in een systeem van wederzijdse erkenning  
van de fytolicentie moet worden voorzien voor wat de aangrenzende landen van België betreft, om te 
beletten dat het vrije verkeer van de werknemers binnen de Europese Unie bij het einde van de 
overgangsperiode beperkt wordt.  

 Jongeren op het werk en stagiairs 

Het is voor de Raad voor het Verbruik evident dat artikel 28, § 4, van het ontwerp van koninklijk 
besluit waarbij jongeren op het werk en stagiairs worden beoogd niet zo mag worden opgevat dat het 
ook toepasselijk is op houders van een vakantiejob en op studenten die geen enkele band met de 
landbouwsector hebben.    

Schorsing, intrekking, sancties 

De Raad voor het Verbruik  onderstreept dat het noodzakelijk is om in het systeem van fytolicentie 
« Distributie/Voorlichting » en van erkenning te voorzien in een procedure in geval van verkeerde 
voorlichting of  gebruik.   

De Raad voor het Verbruik   zou willen dat in het koninklijk besluit preciseringen worden aangebracht 
in geval van verkeerde voorlichting. 

Dit systeem moet echter rekening houden met de ernst van de overtredingen en een 
waarschuwingssysteem invoeren.   

Productie en opslag van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen 

De Raad voor het Verbruik  vestigt de aandacht van de federale autoriteit op het feit dat ook voor de 
distributeurs de toelating voor de directe verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingsstoffen moet gebonden zijn aan het bekomen van een fytolicentie maar ook aan de 
beschikbaarheid van opslagcapaciteit conform de federale en regionale regels die van kracht zijn.  

12. Verrekening van de kosten  

De Raad voor het Verbruik  zou willen dat de methode voor het verrekenen van de kosten 
veroorzaakt door het systeem van fytolicentie wordt verduidelijkt in het licht van artikel 19 van de 
voornoemde richtlijn 2009/128/EG. De Raad voor het Verbruik  wil zo achterhalen hoe hoog deze 
kosten ongeveer zullen zijn en wie ze zal moeten dragen.   

In het algemeen steunt de Raad voor het Verbruik de verplichting tot het bekomen van een 
fytolicentie doch zou willen dat dit systeem de partijen geen overdreven kosten bezorgt. 
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13. Rol en opdracht van het Erkenningscomité 

De Raad voor het Verbruik  heeft voorbehoud bij de werking en de bevoegdheden toegekend aan het 
Erkenningscomité. De Raad voor het Verbruik  merkt op dat dit Comité bevoegd zou zijn voor de 
beroepen ingesteld in het kader van de procedure voor het verlenen van fytolicenties maar vraagt zich 
af of dit Comité in staat is om deze functie te vervullen en meent dat andere instanties zoals het FVVA 
deze rol beter zou kunnen vervullen.  

De Raad voor het verbruik  stelt voor om samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen die 
over relevante informatie ter zake beschikken, te overwegen en vraagt aan de federale overheid om 
de organisatie van deze beroepen te herbekijken door de bevoegdheden voor voedings- en niet-
voedingsmiddelen in een overeenkomst te regelen.    

De Raad voor het verbruik  is daarentegen van mening dat het Erkenningscomité zou moeten 
betrokken worden bij de uitwerking van de inhoud van de cursussen die tijdens de opleidingen 
gegeven worden.     

14. Voorlichting voor toevoegingsstoffen en gewasbe schermingsmiddelen 

De Raad voor het Verbruik  vraagt zich af wat de gevolgen zijn van de verplichting voor de 
distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen om een voldoende aantal 
opgeleide voorlichters in dienst te hebben die « beschikbaar zijn op het tijdstip van verkoop » om de 
klanten de gepaste informatie te verschaffen over het gebruik van deze producten, gelet op het 
opleidingsniveau dat doorgaans in bepaalde handelszaken van het personeel gevraagd wordt. 

De Raad voor het Verbruik stelt naar aanleiding van de informatie ontvangen van de Europese 
Commissie over de interpretatie van de voornoemde richtlijn 2009/128/EG in relatie tot artikel 27, §3, 
van het ontwerp van koninklijk besluit, vast, dat het gespecialiseerde voorlichtingspersoneel niet 
noodzakelijk permanent fysiek aanwezig moet zijn op de plaats van verkoop maar op elk moment 
tijdens de openingsuren van de winkel bereikbaar moet zijn om de klanten te informeren. De Raad 
voor het Verbruik  dringt er op aan dat de distributeur kan kiezen hoe hij aan deze nieuwe verplichting 
zal voldoen en toch binnen het strikte kader zal blijven van de interpretatie die de Europese 
Commissie geeft aan artikel 6, § 1, van de voornoemde richtlijn 2009/128/EG.  

Deze mogelijkheid is van fundamenteel belang om rekening te houden met de specificiteiten en de 
verplichtingen van de kleinhandel. 

15. Opleiding en het personeel en examen 

De Raad voor het Verbruik  meent dat in afwijkingen moet worden voorzien om rekening te houden 
met de situatie van personen die over het geschikte diploma beschikken aangevuld door een degelijke 
relevante beroepservaring.  

De Raad voor het verbruik  meent dat in bepaalde specifieke gevallen de duur van de opleidingen 
beter zou moeten worden afgestemd op de realiteit op het terrein. Het ontwerp van koninklijk besluit 
zou speciaal rekening moeten houden met het feit dat deze tekst toepassing zal vinden op 
verschillende landbouwtypes waarbij zeer verschillende gewasbeschermingsmiddelen gebruikt 
worden. Het aantal uren opleiding zou bijgevolg moeten worden aangepast in overeenstemming met 
de activiteit van de producenten die de opleidingen volgen (cf. geval van telers die als tijdelijke 
gebruikers een basisopleiding zouden moeten krijgen aangepast in termen van inhoud en frequentie).  

16. Opheffingsbepalingen 

De Raad voor het Verbruik  meent dat het feit dat de opheffing van artikel 65 van het koninklijk besluit 
van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van 
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik pas in 2015 van kracht wordt, vragen oproept 
inzake leesbaarheid en coherentie van het toepasselijk regime, door het feit dat reeds striktere 
praktijken op vrijwillige basis worden toegepast (cf. de sectorale autocontrolegids) en het raadzaam 
zou zijn hieraan voorrang te geven.  . 
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17. Overgangsbepalingen 

De Raad voor het Verbruik  wijst erop dat de Franse versie van de artikelen 51 tot 53 van het ontwerp 
van koninklijk besluit geen rekening houdt met de afwijking waarin voorzien is voor de erkende of 
speciaal erkende verkopers in overeenstemming met het koninklijk besluit van 28 februari 1994 
betreffende de erkenning en de toelating van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor 
landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken terwijl de Nederlandse versie 
daarentegen in orde is.  

18. Bijlage II 

De Raad voor het Verbruik  meent dat de bedieners van toepassingsapparatuur een opleiding 
moeten krijgen die hen in staat stelt om te werken met lastenkohiers. 

De Raad voor het Verbruik  vraagt dus om punt 4 van Bijlage II van het ontwerp van koninklijk besluit 
te herschrijven rekening houdende met deze lastenkohiers. 

De Raad voor het Verbruik  meent bovendien dat punt 9 van deze bijlage eveneens de keuze van de 
toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen zou moeten 
vermelden. 

19.  Voorlichtingscampagne 

De Raad voor het verbruik  stelt voor dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu een voorlichtingscampagne organiseert over de modaliteiten voor het verkrijgen van een 
fytolicentie gedurende de overgangsperiode bedoeld in artikel 50 van het ontwerp van koninklijk 
besluit.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


