Tops
wijzigingen nieuwe biocidenwet
Per 17 oktober 2007 is van kracht geworden de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden, het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
In de eerste editie van dit jaar vermelden

nieuwe wet de regelgeving overzichtelijker

enkele definities uit de wet hier weer te

we al dat de Bestrijdingsmiddelenwet

maken . Europese richtlijnen zijn hernieuwd

geven.
Onder op de markt brengen wordt verstaan

1962 met de vele daaraan gekoppelde

geïmplementeerd (de Gewasbeschermings-

besluiten en regelingen medio 2007

richtlijn en de Biocidenrichtlijn) . Tiental -

iedere vorm van distribueren, leveren,

vervangen zou worden door nieuwe wet- en

len Algemene maatregelen van bestuur

afleveren of vervoeren , al dan niet tegen

regelgeving . Per 17 oktober 2007 was

(Amvb's) en ministeriële regelingen die

betaling. Uitgezonderd zijn leveringen voor

het dan zo ver: de Wet gewasbescher-

onder de Bestrijdingsmiddelenwet 1962

opslag én daarop volgende verzending

mingsmiddelen en biociden werd van

vielen, zijn ingetrokken . Het Residubesluit

buiten Nederland .

kracht (hierna te noemen de wet) evenals

en de Regeling residuen van bestrijdings-

Onder gebruiken wordt niet alleen het

bovengenoemd Besluit en Regeling, de

middelen blijven wel bestaan , maar nu

feitelijk gebruik verstaan , maar ook de

Bestrijdingsmiddelenwet 1962 is komen

onder het regime van de Warenwet.

aanwezigheid (het voorhanden hebben) van

te vervallen. Bij de indeling van de nieuwe

Een kanttekening valt bij het onderwerp

een werkzame stof, al dan niet een gewas-

regels is gekozen voor zoveel mogelijk

deregulering overigens wel te plaatsen . De

beschermingsmiddel of biocide, op of in

inzichtelijkheid . Wet en Besluit kennen op

nieuwe wet is een zogenoemde raam- of

gebouwen, plaatsen , voorwerpen, de grond

hoofdlijnen dezelfde indeling, namelijk:

kaderwet. Dit betekent dat de wet de

enz. Bij het kopje 'verboden ' hierna wordt

het college, algemene verboden, gewasbe-

mogelijkheid biedt dat nieuwe wettelijke

gesproken over het op de markt brengen

schermingsmiddelen en biociden, de toe-

regelingen in het leven kunnen worden

en het gebruiken, uit de in de definities

lating, handel en gebruik , handhaving. De

geroepen. Reden: een Amvb of ministe-

gebruikte bewoordingen kunt u afleiden

meer technische voorschriften en bijlagen

riële regeling is (veel) sneller gemaakt of

dat dit verder gaat dan wat daaronder in

zijn in de Regeling opgenomen.

gewijzigd dan een wet. Van deze mogelijk-

het spraakgebruik wordt verstaan .

Ten opzichte van de oude Bestrijdingsmid-

heid is al direct gebruik gemaakt. Immers,

Het CTB heet voortaan CTGB: College voor

bij de inwerkingtreding van de wet kende

de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden . Het college verandert

delenwet springen in de nieuwe regelge-

het Besluit gewasbeschermingsmiddelen al

ving een vijftal wijzigingen/aanvullingen

een bijlage : 'Beginselen van goede gewas-

slechts van naam, werkwijze, financiering

in het oog: de deregulering, de gebruikte

beschermingspraktijken en geïntegreerde

en organisatie van het college veranderen

terminologie, de verboden waaronder de

bestrijding als bedoeld in art. 26 lid 2

niet.

zorgplichtbepaling, de eisen met betrek-

van de wet'. Daarnaast kent de Regeling

Er wordt nu in de wettelijke regels ge-

king tot vakbekwaamheid en de hand-

inmiddels 13 bijlagen. Deze gaan over vari-

sproken over professioneel en niet-profes-

having. Een en ander wordt hierna kort

erende onderwerpen als gasvormige en gas-

sioneel gebruik(-er), de term particulier

toegelicht. Kort, omdat het in dit bestek te

vormende gewasbeschermingsmiddelen of

gebruik is verdwenen.

ver voert om uitputtend alle onderwerpen

biociden tot beleidsregels met betrekking

te behandelen. Ook zaken als het voeren

tot het intrekken van het bewijs van vak-

Verboden

van een administratie, behandeling van

bekwaamheid. Gelet op de gecompliceerd-

De kern is dat het verboden is een gewas-

aanvragen om toelating van middelen en

heid van de materie, de invloed die de EG

beschermingsmiddel of een biocide op

de (nota van) toelichting bij besluit en

heeft op (de omvang van) onze regelgeving ,

de markt te brengen , voorhanden of in

regeling worden hier buiten beschouwing

de mogelijkhe id tot het maken van nieuwe

voorraad te hebben, binnen Nederland te

gelaten .

regels en die tot het verlenen van onthef-

brengen of te gebruiken, dat niet volgens

fingen, ligt het in de lijn der verwachtingen

deze wet is toegelaten. Dit betekent dat

dat meer regelgeving zal volgen.

gewasbeschermingsmiddelen of biociden

Terminologie c.q. definities

door het CTGB . Een uitzondering wordt

en het gebruik van gewasbeschermings-

Voor een goed begrip van onder andere de

gemaakt voor biociden met een gering

middelen en biociden. Ook moet de

verbodsbepalingen is het belangrijk om

risico, deze moeten overigens wel worden

Minder regels
Doel van de wet is het stellen van regel s
voor de toelating, het op de markt brengen
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binnen Nederland moeten zijn toegelaten

geregistreerd. Niet onder de werking van

Bewijs van vakbekwaamheid

de wet vallen stoffen die bestemd zijn

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en

Regeling. Overigens is zo'n vrijstelling niet

om te worden gebruikt als biocide die bij

biociden voorziet in een gesloten stel-

onbeperkt. Een voorbeeld daarvan is het

ministeriële regeling zijn aangewezen .

sel van bewijzen van vakbekwaamheid .

toepassen of doen toepassen van een ge-

Uitgangspunt is artikel 76 van de wet dat

wasbeschermingsmiddel dat de werkzame

Zorgplicht

stelt dat het verboden is zonder geldig

stof glyfosaat bevat voor de bestrijding

Deze valt ook onder de verbodsbepalin-

bewijs van vakbekwaamheid een gewasbe-

in verband met aardappelopslag door

gen, is ruim geformuleerd en komt er in

schermingsmiddel of biocide te ontvangen,

middel van handapparatuur. Die handelin-

hoofdlijnen op neer dat een ieder verplicht

te gebruiken of voorhanden te hebben .

gen zijn vrijgesteld , mits het middel van

is ten aanzien van gewasbeschermingsmid-

Dit verbod geldt niet indien het mid-

tevoren door een houder van een bewijs

delen of biociden of de tot die middelen

del door het college bij de toelating als

van vakbekwaamheid in de apparatuur is

behorende werkzame stoffen én ten

geschikt voor niet-professioneel gebruik is

aangebracht.

aanzien van lege verpakkingen voldoende

aangemerkt. In het Besluit en de Regeling

zorg in acht te nemen. Deze zorg betekent

wordt een en ander nader uitgewerkt.

in ieder geval dat iedereen die weet of

Een dergelijk vakbekwaamheidbewijs kan

Overtredingen kunnen door de overheid

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn

de eerste maal worden verkregen op grond

fors worden aangepakt. Aangewezen toezichthouders zoals Al D of VROM-1 nspectie

met name te vinden in artikel 6 .6 van de

Handhaving

handelen of nalaten gevaar ontstaat of kan

van een getuigschrift van een opleiding

ontstaan voor mens, dier, of plant, waarvan

die aan bij ministeriële regeling te stellen

medewerkers mogen mét hun apparatuur

de instandhouding gewenst is, verplich t

opleidingseisen voldoet. Die regeling is

elke plaats betreden, ook woningen zonder
toestemming van de bewoner. In het

is dergelijk handelen achterweg te laten,

de 'Regeling eindtermen voor onderwijs

voor zover zulks in redelijkheid kan worden

inzake het getuigschrift voor het afweren of

laatste geval moeten zij wel een machti -

gevergd. Met de cursieve bewoordingen

bestrijden van een dierplaag of het bestrij-

ging kunnen tonen. Daarnaast mag van de

wordt aangegeven dat niet alles verboden

den van een houtrotverwekkende schim-

overtreder medewerking worden gevorderd,

is: zo mag met door het CTGB toegelaten

mel', die als bijlage Il bij de Regeling is

mogen kopieën van administraties worden

middelen uiteraard gewerkt worden , met

opgenomen. Verlenging van deze categorie

gemaakt, voertuigen worden stilgehou -

inachtneming van de vakbekwaamheidsei-

vakbekwaamheidsbewijzen is te vinden in

den, werkzaamheden worden stilgelegd

sen en de gebruiksvoorschriften .

bijlage 111: men moet, kort weergegeven ,

enzovoorts. De overheid kan bestuurlijk

Een voorbeeld van de ruime werking van

kunnen aantonen met voldoende regelmaat

handhaven door middel van het toepas-

de zorgplicht: agrariërs en andere onderne-

in de praktijk werkzaam te zijn geweest ,

sen van bestuursdwang (ongedaan maken
op kosten overtreder, waarna verhaal op

mers zijn onder omstandigheden vriJge-

die werkzaamheden volgens de geldende

steld van de plicht tot het hebben van

regels hebben uitgevoerd én met goed

deze plaatsvindt) of het opleggen van

een bewijs van vakbekwaamheid, indien

gevolg een voldoende aantal bij- of nascho-

een dwangsom. Naast bestuursdwang of

bijvoorbeeld een loonwerker een dergelijk

lingsopleidingen hebben gevolgd.

dwangsom kan tegelijkertijd strafrechte-

bewijs heeft of een personeelslid. Door

In bijlage X van genoemde Regeling zijn de

lijk worden opgetreden door middel van

de hierboven aangegeven definitie van

eindtermen beschreven voor de opleiding

een proces-verbaal, het OM beslist dan of

'gebruiken' wordt door de zorgplicht echter

tot gasmeetdeskundige. Voor agrarische

wordt vervolgd .

een ieder daaronder begrepen, feitelijk

opleidingen inzake gewasbeschermings-

Een nieuw bestuurlijk handhavingsmiddel

gebruiker of toepasser of niet , dus ook de

middelen zijn deze eisen bij ministeriële

in de wet is de bestuurlijke boete. Deze

akkerbouwer en overige ondernemers.

regeling vastgelegd als onderwijskundige

kan worden opgelegd door of namens één

eindtermen op grond van de Wet educatie

van de bevoegde ministers.

Er is een algemeen verbod een niet toege-

en beroepsonderwijs.

Bewijzen van vakbekwaamheid worden
(dus niet kunnen) ingetrokken indien niet

laten gewasbeschermingsmiddel of biocide
aan te bevelen of aan te prijzen. Leveran-

De administratieve lasten zijn verminderd.

langer aan bepaalde eisen wordt voldaan .

ciers mogen slechts op de markt brengen

Een vakbekwaamheidbewijs wordt nu

Zij kunnen worden ingetrokken bij over-

indien zij weten dat de gebruiker of diens

automatisch verlengd. Dit betekent dat de

tredingen van voorschriften . Kortom: de

vertegenwoordiger die het middel ont-

houder van zo'n bewijs geen aanvraag meer

overheid staat een scala aan handhavings-

vangt beschikt over een geldig bewijs van

hoeft in te dienen voor een nieuw bewijs,

middelen ter beschikking. #

vakbekwaamheid. Er is een uitzondering

mits deze kan aantonen dat de bijscho-

gemaakt voor middelen die door het CTGB

lingscursussen zijn gevolgd. Ook de te

zijn aangemerkt als geschikt voor niet-

betalen leges vervallen hiermee.

professioneel gebruik. Hierbij kan gedacht
worden aan spuitbussen die bij drogiste-

Overigens zijn er nogal wat handelingen

rijketens verkrijgbaar zijn ter bestrijding

vrijgesteld van het vereiste van het in

van schadelijke insecten en dergelijke.

het bezit moeten zijn van een bewijs van

Weliswaar bevinden zich in de bus ook

vakbekwaamheid. Het voert te ver om

schadelijke werkzame stoffen, doch het

deze in dit bestek op te sommen: voor

gaat om kleine verpakkingen.

hen die het aangaat zijn de vrijstellingen
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