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EUROPESE REFIT GEWASBESCHERMING 
CONSENSUS OVER MEERWAARDE 
VERORDENINGEN, MAAR OOK KRITIEK 
 
De toelating van gewasbeschermingsmiddelen is op Europees niveau gereguleerd in 
twee verordeningen. Beide verordeningen zijn onlangs geëvalueerd in het kader van 
REFIT. Het rapport van deze REFIT-evaluatie is in mei 2020 gepresenteerd. In dit 
artikel worden enkele belangrijke punten uit het lijvige rapport belicht. Lidstaten en 
stakeholders zijn het erover eens dat de beide verordeningen een Europese 
meerwaarde hebben. Maar er is ook kritiek: de aanvraagprocedures duren te lang en 
het zonale systeem werkt niet zoals verwacht. Daarnaast zijn er zorgen over de 
impact van Verordening 1107/2009 op het beschikbare middelenpakket. 
 
 

ONDERDEEL GROTER BELEIDSGEHEEL 
 
De REFIT-evaluatie betreft Verordening 1107/2009 die de goedkeuring van actieve 
stoffen regelt (in dit artikel Toelatingsverordening genoemd), en Verordening 
396/2005 die betrekking heeft op residuen (MRL's). Het rapport met betrekking tot 
de REFIT gewasbescherming is tegelijk gepresenteerd met de Farm to Fork strategie 
(Nederlands: 'boer tot bord' strategie) van de Europese Commissie. Deze strategie 
heeft hoge ambities ten aanzien van de verduurzaming van de Europese land- en 
tuinbouw en is onderdeel van de Europese Green Deal.  
Het voornemen van de Europese Commissie is om de REFIT gewasbescherming te 
benutten in het kader van Farm to Fork, door in de verordeningen regelgeving in te 
brengen die Farm to Fork dient. Hoe dat moet gebeuren, is op dit moment nog niet 
duidelijk. Dit najaar moet daar meer duidelijkheid over komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl


 
 
 

WAT IS REFIT? 
 
REFIT is het Commissieprogramma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving, 
die ervoor moet zorgen dat EU-wetgeving effectief, efficiënt en zo goedkoop 
mogelijk de gewenste resultaten oplevert voor burgers en bedrijven. REFIT houdt de 
EU-wetgeving simpel, verwijdert overbodige lasten en past bestaande regels aan 
zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen van het beleid. 
De Toelatingsverordening stamt uit 2009 en is in 2011 in werking getreden. Artikel 
82 in de Toelatingsverordening vermeldt dat deze verordening in 2014 geëvalueerd 
moet worden. Daar is pas in 2016 mee gestart en in mei 2020 is het rapport hiervan 
verschenen. Eén van de onderdelen van de REFIT-evaluatie was een openbare 
raadpleging aan de hand van een online vragenlijst, beschikbaar voor alle burgers 
van de EU. De belangrijkste criteria waar de REFIT-evaluatie zich op heeft gericht 
zijn effectiviteit, efficiëntie, relevantie, coherentie en toegevoegde waarde voor de 
EU. 
 

WAT HEBBEN DE VERORDENINGEN GEBRACHT? 
 
Tussen de lidstaten en stakeholders bestaat brede overeenstemming dat de beide 
verordeningen een Europese meerwaarde hebben. Deze meerwaarde betreft onder 
meer: een Europees-brede bescherming van de volksgezondheid, schaalvoordelen 
als het gaat om het genereren van gegevens en wetenschappelijke kennis, 
toegenomen samenwerking tussen de lidstaten, en het harmoniseren van het 
systeem voor handelspartners. 
Er is ook kritiek. Die betreft met name het feit dat de aanvraagprocedures te lang 
duren. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het zonale systeem niet werkt zoals 
verwacht. Daarnaast zijn er grote zorgen over de impact van de 
Toelatingsverordening op het beschikbare effectief middelenpakket voor de 
Europese telers. Verder wordt geconstateerd dat het Europese toelatingsbeleid het 
meest stringente is ter wereld. Dat resulteert er onder meer in dat investering in de 
toelating van een gewasbeschermingsmiddel zo kostbaar is, dat het voor kleine en 
middelgrote bedrijven nagenoeg onmogelijk wordt om middelen op de markt te 
brengen. 
 

MIDDELENPAKKET EN IMPACT OP DE 
LANDBOUW 
 
Bij verschillende stakeholders zijn er grote zorgen over de impact van de 
Toelatingsverordening op de concurrentiepositie van Europese boeren en tuinders. 
Telers en voedselketenpartijen zijn bezorgd dat er meer actieve stoffen van de markt 
verdwijnen en er niet voldoende vervanging komt door laagrisico-stoffen. Het 
REFIT-rapport stelt echter dat er meer informatie nodig is om de invloed van de 
Toelatingsverordening op de concurrentiekracht van de Europese land- en tuinbouw 
goed te kunnen beoordelen. 
Voor individuele boeren en tuinders heeft de Toelatingsverordening de onzekerheid 
doen toenemen. Veel opties voor gewasbescherming en resistentiemanagement zijn 
verdwenen door het vervallen van de Europese goedkeuring van sommige stoffen. 
Alternatieven zijn soms duurder of moeilijker te vinden, terwijl niet-chemische 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0087&from=EN


alternatieven soms nog niet beschikbaar zijn. Als ze beschikbaar zijn, kunnen ze 
specifieke kennis vragen en meer inzet om preventief oplossingen te kiezen.  
 

BESCHIKBAARHEID MIDDELEN VOOR KLEINE 
TOEPASSINGEN 
 
Hoewel kleine toepassingen van grote betekenis zijn voor de teler, hebben zij minder 
economisch belang voor de gewasbeschermingsbedrijven omdat de kosten voor 
toelating niet tegen de baten opwegen. Om dit te ondervangen geeft de 
Toelatingsverordening de mogelijkheid om een bestaande toelating via een 
vereenvoudigde procedure uit te breiden. In Nederland is hiervoor de NL KUG 
toelating gerealiseerd. Ondanks deze mogelijkheid vinden zowel lidstaten als 
stakeholders dat er nog steeds een tekort aan middelen voor kleine toepassingen is 
(zie tabel). 
De verwachting is dat de situatie nog verder zal verslechteren als de beschikbaarheid 
van traditionele breed-spectrum actieve stoffen zal afnemen als zij niet meer door 
de EU worden goedgekeurd. Het wegvallen van middelen gaat ook sneller dan het op 
de markt komen van nieuwe, door het tempo van de goedkeurings- en 
toelatingsprocedures. 
 

 
 

ZONALE SYSTEEM WERKT NIET ZOALS 
VERWACHT 
 
Het zonale systeem dat is geïntroduceerd bij de Toelatingsverordening moest 
zorgen voor samenwerking, worksharing en onderling vertrouwen van de lidstaten. 
Deze verwachtingen zijn echter niet uitgekomen. Dat komt door een gebrek aan 
vertrouwen tussen lidstaten, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de beoordeling die 
door andere lidstaten wordt uitgevoerd. Het kan er toe kan leiden dat de beoordeling 
in een ander land nog eens over wordt gedaan.  
Daarnaast spelen er zaken die niet met onderling vertrouwen te maken hebben. Dan 
gaat het onder meer over een verschillende interpretatie van de Europese Guidances 
of de toepassing van aanvullende, nationaal-specifieke eisen.  
De coördinatie en onderlinge communicatie schiet ook te kort. Ook wordt het feit 
genoemd dat een geschikt elektronisch dossierformat ontbreekt. Al deze zaken 
zorgen voor lange vertragingen in het proces zowel bij het op de markt komen van 
nieuwe als om de herbeoordeling van bestaande producten. Van de 
gewasbeschermingsbedrijven wordt verwacht dat zij innoveren en nieuwe middelen 
introduceren met een gunstig risicoprofiel. Dat lukt alleen als het toelatingssysteem, 
en dus ook het zonale systeem, goed werkt. 



 

 
 
De Europese Commissie heeft inmiddels aangegeven wat zij van plan is te doen met 
alle bevindingen uit de REFIT-evaluatie. Dat is te vinden in dit verslag. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/NL/COM-2020-208-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF

