ondernemen met

cumela

GEWASBESCHERMING

voorkom hoge boetes
langs slootkanten

Spuiten langs slootkanten is vakwerk. Ontelbare keren en vele kilometers bespuitingen langs sloten gaat het goed. Toch kan
het voorkomen dat u door de handhavende instantie (NVWA of waterschap) wordt aangesproken op het uitgevoerde spuitwerk
langs watergangen. Dit kan dubbel zuur zijn, zeker als er een boete wordt opgelegd omdat bijvoorbeeld de teeltvrije zone is
geraakt.

Voorbeelden overtredingen en bijbehorende boetebedragen
Omschrijving overtreding

Hoogte boetebedrag

Verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddel
(onder andere toepassen in teeltvrije zone)

€ 1500,-

Een gewasbeschermingsmiddel gebruiken zonder
geldig bewijs van vakbekwaamheid

€ 1500,-

Een niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel gebruiken

€ 2000,-

Een voor professioneel gebruik bestemd gewasbeschermingsmiddel verhandelen aan een klant
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die niet beschikt over een geldig bewijs van vakbekwaamheid

€ 1500,-

Niet-goedgekeurde apparatuur gebruiken

€ 1000,-

De algemene zorgplicht niet nakomen

€ 500,-
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De boetebedragen voor het onjuist spuiten liegen er niet om. Het
kan bovendien betekenen dat uw klant nog een korting krijgt op
de uitbetaling van zijn toeslagrechten. Het is dan ook van belang
dat cumelaondernemers rekening houden met de wet- en regelgeving voor bespuitingen langs sloten.
Hoofdregel is dat in het sloottalud en in de teeltvrije zone geen
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden toegepast. De
teeltvrije zone is de strook grond tussen de insteek van de sloot
en het midden van de buitenste gewasrij. Een teeltvrije zone is
van toepassing langs watervoerende sloten. In de regel zijn dit
watergangen die tussen 1 april en 1 oktober water bevatten.
Onkruid in de teeltvrije zone mag alleen pleksgewijs en met een
afgeschermde spuitdop worden bestreden, door middel van een
rugspuit met afschermkap, een onkruidstrijker of een mankar.

Bestuurlijke boete
Bij het constateren van een overtreding wordt in de meeste
gevallen het bestuursrechtelijke traject gevolgd; het strafrecht
dient als vangnet. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden kent de mogelijkheid om geconstateerde overtredingen
met een bestuurlijke boete af te doen. In de tabel ziet u een aantal voorbeelden van de boetebedragen zoals die gelden bij de
desbetreffende overtredingen. De boetebedragen zijn fors qua
hoogte, omdat ze een straffend karakter moeten hebben.
De boetebedragen in de tabel worden in de regel met vijftig
procent verhoogd als de overtreding in de voorafgaande vijf
jaar al eens eerder heeft plaatsgevonden. De boete wordt soms
verdeeld over de werkgever en de werknemer: 75 procent voor
de werkgever en 25 procent voor de werknemer. De werkgever
is primair verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen en het rekening houden met de voorschriften. Omdat
het bevoegd gezag vindt dat ook de medewerker een eigen
verantwoordelijkheid heeft, komt dat in de verdeling tot uitdrukking. Grosso modo verandert er echter weinig, omdat de
ervaring leert dat deze boete uiteindelijk door het cumelabedrijf wordt betaald. Dit om de animo onder medewerkers om
deze werkzaamheden te blijven uitvoeren niet te verkleinen.

Traject van boeteoplegging
Als een handhaver een boeterapport wil opmaken, hebben opdrachtgever en opdrachtnemer (de eigenaar van het cumelabedrijf en de medewerker) de gelegenheid om een verklaring af te
leggen over het geconstateerde. Vervolgens volgt een zogeheten voornemen tot boeteoplegging. Hierin is aangegeven welke
overtreding er volgens het bevoegd gezag is begaan en wat het
boetebedrag is. De partijen hebben de mogelijkheid om binnen
twee weken een zienswijze in te dienen. Vervolgens volgt de
boetebeschikking, waarin het boetebedrag wordt vastgesteld
en de vordering om het boetebedrag te betalen is opgenomen.
Het eventueel maken van bezwaar betekent echter niet dat de
opgelegde boete voorlopig niet hoeft te worden betaald.
De boete dient volgens de instructie op de boetebeschikking
binnen zes weken te worden betaald, anders volgen er twee
aanmaningen. In de eerste aanmaning wordt het boetebedrag
verhoogd met de aanmaningskosten (maximaal € 14,-). Als er
binnen twee weken na de tweede aanmaning nog niet is betaald, wordt een dwangbevel uitgevaardigd. De kosten voor het
dwangbevel zijn voor rekening van de overtreder.
Er zijn meerdere mogelijkheden om bezwaar te maken tegen
het opleggen van de boete. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan tegen zo’n beschikking bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan, in dit geval de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Naar aanleiding van het bezwaar
wordt er een nieuwe beslissing genomen. Tegen die beslissing
staat vervolgens beroep open bij de Rechtbank Rotterdam en
hoger beroep via het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De ervaring leert dat veel bezwaarschriften ongegrond worden
verklaard. Veel gebruikte argumenten als “Er was sprake van
drift”, “Ik heb een goede staat van dienst”, “Het was een vergissing of ongeluk onder tijdsdruk”, “Het was geen opzet”, “Ik heb
er geen voordeel bij gehad” en “Het was een medewerker met
weinig ervaring” maken weinig kans. Deze argumenten doen
namelijk niet af aan het enkele feit dat er een overtreding is begaan. Daar is het de wetgever namelijk om te doen: het afdwingen van het
naleven van wetgeving.

Korting op toeslagrechten
De boetebeschikking kan ook gevolgen hebben voor de uitbetaalde
bedrijfstoeslagen van uw klant. Om
deze toeslagen uitbetaald te krijgen,
dient de klant zich te houden aan de
basisregelgeving. Bij een overtreding
kan het bevoegd gezag (waterschap,
NVWA) ertoe overgaan dit te melden
aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit betekent dan
een kortingspercentage van drie procent op uitbetaalde toeslagrechten.
Als er sprake is van een opzettelijke
overtreding, bijvoorbeeld het gebruiken van een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel, bedraagt de
korting standaard twintig procent.
U zult zich realiseren dat dit om een
fors bedrag kan gaan. De klant die u
voor het uitvoeren van de gewasbescherming heeft ingeschakeld, mocht
erop rekenen dat hij gebruik maakt
van een deskundig iemand, dus zal hij
het gekorte bedrag uiteindelijk weer
bij u proberen te verhalen.

Zorgvuldig werken

Ook lozingen vanaf het
erf hebben de aandacht
Waterschappen zien ook toe
op lozingen vanaf het erf. Voor
cumelabedrijven zijn dan met name
lozingen van waswater van de in- en
uitwendige reiniging van de spuit
van belang. Dit waswater mag
niet worden geloosd op riool- of
oppervlaktewater. Wel toegestaan
is reiniging in het veld. Of op het erf:
opvangen en verwerken.

Intrekken spuitlicentie
Het bevoegd gezag heeft binnen
de wet de mogelijkheid om via het
bestuursrecht het bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) in te trekken. De NVWA hanteert daarbij als
lijn: bij meer dan twee overtredingen
in vijf jaar kan het bewijs worden ingetrokken. Na de tweede keer krijgt
de houder dan een waarschuwing
met daarin de consequentie van een
mogelijke derde overtreding. Het bewijs kan dan voor één jaar worden
ingetrokken.

Het credo is en blijft: zorgvuldig werken langs watergangen, als ware het
het gewas van de buurman. Gezien de
vele spuitwerkzaamheden die cumelabedrijven als specialist uitvoeren, gaat dit hen in de praktijk
goed af. We constateren ook dat handhavers extra handhaving
inzetten op werken langs watergangen, dit om brede naleving
van bestaande regelgeving te bevorderen. Zoals hierboven
geschetst is het goed om gezien de gevolgen een overtreding
proberen te vermijden. Dit voorkomt naast het betalen van een
boete namelijk ook ergernis en irritatie.
TEKST: Maurice Steinbusch
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