
Advies wijziging KB bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik   

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 
28 februari 1994 betreffende de erkenning van ondernemingen die 
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, 

invoeren, uitvoeren of verpakken 

gevraagd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mijnheer Rudy Demotte, in 
een brief van 17 mei 2005 

• 

• 

• 

• 

voorbereid door de werkgroep productnormen 

goedgekeurd door de algemene vergadering op 8 juli 2005 (zie bijlage 1) 

de originele taal van dit advies is Nederlands  

1. Situering  

[1] Het advies werd gevraagd binnen een termijn van drie maanden, zijnde tegen 18 augustus 2005. 

2. Het ter advies voorgelegde ontwerp-KB  

[2] Het ontwerp-KB strekt ertoe om het KB van 28/2/1994 betreffende de erkenning van 
ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, 
uitvoeren of verpakken, te wijzigen op twee vlakken. 

[3] Bij het ontwerp-KB hoort een verklarende nota die meer uitleg verschaft over de redenen en 
doelstellingen van de twee wijzigingen. Ten eerste bepaalt het KB van 28/02/94 dat de bedrijven 
die bestrijdingsmiddelen op de Belgische markt brengen een semesteriële aangifte moeten 
indienen inzake de hoeveelheden. De wijziging strekt ertoe deze verplichting tot een jaarlijkse 
terug te brengen (wijziging van art. 3). De halfjaarlijkse gegevens worden immers vrijwel nooit 
geconsulteerd. Het overstappen van een semesteriële naar een jaarlijkse aangifte betekent een 
administratieve vereenvoudiging. 

[4] Ten tweede wijziging houdt in dat de aangifte wordt vervolledigd (wijziging van bijlage I). De 
gevraagde gegevens in het KB zijn de hoeveelheden in bezit, vervaardigd, ingevoerd, uitgevoerd, 
verkocht, verpakt e.d. Om alle bewegingen van de goederen te kunnen volgen en de balans te 
doen kloppen, voegt het ontwerp-KB één rubriek toe bestemd voor: de rechtstreekse uitvoer vanuit 
de voorraad en  voor de vernietiging van vervallen producten”.  

3. Opmerkingen van de FRDO  

[5] De FRDO vindt de voorgestelde aanpassingen nuttig. Het terugbrengen van een jaarlijkse aangifte 
naar een semesteriële aangifte is een vereenvoudiging zowel voor de ondernemingen als voor de 
administratie. 

[6] De FRDO stelt voor om ook in bijlage II de aanpassing in te voeren en de woorden “elke semester” 
te vervangen door “elk jaar”. 

[7] Om de richtlijnen bij de rubrieken in het aangifteformulier voor de bestrijdingsmiddelen (bijlage 1) 
nog duidelijker te formuleren, stelt de raad volgende wijzigingen en aanvullingen voor: 

- bij de rubrieken “erkenningsnummer van het product of toelatingsnummer voor parallelinvoer“ en 
“handelsbenamingen” bepalen eindnoten 1 en 2 in de tweede paragraaf dat “onder product wordt 
begrepen: alle producten die in België erkend zijn en die eventueel door de aangever vervaardigd, 
geïmporteerd, verkocht, uitgevoerd of verpakt zijn.“ De raad meent dat de toevoeging van de term 
“gekocht” de definitie op een juiste wijze vervolledigt. 
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- De rubrieken “hoeveelheden product in eenheden van massa of volume: vervaardigd” 
(besproken in eindnoot 4) en de rubriek “hoeveelheden product in eenheden van massa of volume: 
aangekocht” (besproken in eindnoot 6) kunnen aanleiding geven tot verwarring. Om dit te 
vermijden, zou eindnoot 6 best verdere verduidelijkingen vermelden:  

o betreft het een aankoop van een importeur (eventueel niet in het bezit van een erkenning)? 

o Betreft het een aankoop door een erkende importeur, die daarna wordt geëxporteerd (dat wil 
zeggen een aankoop door een markthandelaar)? 

o Betreft het een terugname van een product van een verdeler? (in de grond is dit ook een 
aankoop)? 

- De richtlijnen bij rubriek “hoeveelheden product in eenheden van massa of volume: verkocht in 
België” (eindnoot 7) zouden moeten preciseren dat ook de hoeveelheden producten hieronder 
vallen die gratis aan de klanten worden ter beschikking gesteld of die voor eigen gebruik worden 
aangewend (bijvoorbeeld in een proefveld of demonstratieveld). De raad meent dat de 
hoeveelheden die worden teruggenomen van de markt hiervan moeten worden afgetrokken. 

- De richtlijnen bij rubriek “uitgevoerd na plaatsing op de Belgische markt” zouden expliciet 
duidelijk moeten maken dat het hier niet gaat over de bezitter van de erkenning of zijn mandataris. 
De rubriek is enkel en alleen bedoeld voor iedereen die het product (oorspronkelijk gekocht op de 
Belgische markt) exporteert. Deze personen duiden de geëxporteerde hoeveelheden aan in de 
rubriek met eindnoot 8 en vullen de eerste twee rubrieken in. Met deze aanvulling worden de 
bewegingen van de producten beter getraceerd, wat nuttig is voor ondermeer het 
reductieprogramma pesticiden. 

- Een nieuwe rubriek heeft de titel gekregen “rechtstreeks uitgevoerd vanuit bezit op begin 
termijn”. De richtlijnen bij deze rubriek (eindnoot 9) vermelden dat ook de vernietiging van 
vervallen producten hieronder valt. De raad meent dat het duidelijker zou zijn als ook de titel 
aangeeft dat effectief vernietigde hoeveelheden uit de voorraad in deze rubriek moeten worden 
aangegeven. Als voorbeeld bij deze rubriek kan ook vermeld worden: een retour naar de fabrikant 
in het buitenland. Ook is het aangewezen dat de producten die beschadigd werden en niet meer 
verkocht kunnen worden met vermelding van de vernietigde hoeveelheid (waarvoor een wettelijk 
bewijs nodig is) onder deze rubriek vallen. Dit moet worden geëxpliciteerd in de eindnoot. 

- Het zou aangewezen zijn om nog een rubriek toe te voegen over het verschil in inventaris. 

[8] De verklarende nota geeft aan dat met het KB alle bewegingen van de goederen zullen kunnen 
worden gevolgd. Om dit te realiseren is het nodig de verdelers (handelaars, grossisten …) te 
verplichten om een verklaring af te leggen over de export van producten gekocht op de markt. De 
raad vraagt zich af of dit voldoende blijkt uit het ontwerp-KB? 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden op de algemene 
vergadering van 8 juli 2005 

 de 4 voor- en ondervoorzitters 
Dhr T. Rombouts, Mme C. Gernay, Mme A. Panneels, dhr R.Verheyen 

 5 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming 
M. G. De Schutter (WWF Belgium), Mme J. Gilissen (Inter-Environnement Bruxelles, IEB), Mevr. V. 
Kochuyt (Birdlife Belgium), Dhr W. Trio (Greenpeace), Dhr J. Turf (Bond Beter Leefmilieu, BBL) 

 5 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking 
Mme B. Gloire (Oxfam-Solidarité), Dhr G. Fremout (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, VODO), 
M. L. Langouche (Iles de Paix), M. J-M. Swalens (ACODEV), Dhr B. Vanden Berghe (11.11.11) 

 1 van de 2 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen van 
verbruikers verdedigen 
Dhr R. Renaerts (OIVO) 

 5 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 
Dhr J. Decrop (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique, CSC), M. B. Melckmans 
(Fédération Générale du Travail de Belgique, FGTB), M J. Piette (CSC), M. D. Van Daele (FGTB ), 
Mevr. J. Vervecken (ABVV) 

 de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties 
Mme I. Chaput (Federatie van de Chemische Industrie van België, Fedichem), M. A. Deplae (Union 
des classes moyennes), Mevr. A. Nachtergaele (Fevia), Mme M-L. Semaille (FWA), Dhr P. Vanden 
Abeele (Unie van Zelfstandige Ondernemers, UNIZO), Mevr C. Ven (Verbond van Belgische 
Ondernemingen, VBO) 

 de 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten 
Mevr. H. De Buck (Electrabel), Dhr F. Schoonacker (SPE) 

 5 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus 
Prof. M. Carnol (Université de Liège, ULg), Prof. L. Lavrysen (UGent), Prof. J.-P. van Ypersele (UCL), 
Prof. H. Verschure (KULeuven), Prof. E. Zaccaï (ULB) 

Totaal: 33 van de 38 stemgerechtigde leden  

2. Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies 
De werkgroep productnormen handelde dit advies af via elektronische weg. 

3. Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies 

Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers 

Professor  Luc Lavrysen (UG) – voorzitter van de werkgroep productnormen  
Mevrouw Georgette DETIÈGE (Fedichem) 
Mevrouw Birgit FREMAULT (VBO) 
Mme Michèle HUYBRECHS (CSC) 
De Heer Fre MAES (ABVV) 
Mme Edilma QUINTANA (CNCD) 
Mevrouw Esmeralda BORGO (BBL) 
De Heer Erwin ANNYS (FEDICHEM) 

Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde experts 
Mme Delphine MISONNE (FUSL, ondervoorzitster van de werkgroep productnormen) 

Secretariaat 

Mevrouw Stefanie Hugelier 
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