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de Sentinel, een mobiele zuiverings-
installatie. De eerste ervaringen 
daarmee zijn goed. Speciaal voor de 
workshop had Phytofar een Senti-
nel-installatie laten overkomen van-
uit België, die tijdens de workshop 
werd gedemonstreerd (zie kader).

Biofilters
Ze zijn hiervoor al even genoemd: 

de biofilters. Tijdens de workshop 
wordt hierop ingegaan door Rik de 
Werd, onderzoeker bij Praktijkon-
derzoek Plant en Omgeving (PPO). 
Over het onderzoek naar biofilters 
is al eens gepubliceerd in Nefyto 
Bulletin 2009/1.

Een biofilter bestaat uit een aan-
tal bakken met biologisch substraat 
(een mengsel van gehakseld stro en 
potgrond) en grond van het perceel 
waar de middelen worden toege-
past. De organische stof in het stro 
en de potgrond binden de midde-
len. De bacteriën in die grond zijn 
door de toepassing van de midde-
len ‘geconditioneerd’ om deze mid-
delen af te breken. Voordeel van het 
biofilter is dat het een relatief goed-
koop en onderhoudsarm systeem is 
en dat het materiaal (substraat en 
perceelgrond) lang mee kan.

Uit het PPO-onderzoek is geble-
ken dat het biofilter effectief is. 
“Het effluent heeft geen drinkwa-
terkwaliteit, maar het meeste ge-
wasbeschermingsmiddel is eruit”, 
zegt Rik de Werd. Telers blijken en-
thousiast over de biofilters door de 
eenvoud en de lage kosten. In 2011 
wil PPO praktisch advies gaan geven 
over biofilters aan het bedrijfsleven.

Wet- en regelgeving
De laatste spreker is Clarence van 

den Berg van het ministerie van 

puntemissies worden gedefinieerd 
en dat deze worden uitgedragen 
naar de toepassers”, pleit Manfred 
Roettele. “Er moeten adviseurs wor-
den opgeleid en er moeten voldoen-
de van deze adviseurs zijn.” 

Situatie in België
Hoe wordt er in België omgegaan 

met restvloeistoffen? Deze situa-
tie wordt geschetst door Peter Jae-
ken, secretaris-generaal van Phyto-
far, de Belgische zusterorganisatie 
van Nefyto. “Ook in België beste-
den we veel aandacht aan het voor-
komen van puntemissies. Dat is ‘ge-
triggerd’ door het terugvinden van 
werkzame stoffen in het oppervlak-
tewater. We werken aan bewustwor-
ding en zetten aan tot actie. Het 
voorkomen van puntemissies kan 
alleen met een geïntegreerde aan-
pak. Zeker 90 procent van de op-
lossing zit in de dagelijkse routine 
rond spuitmachines. Dat betreft zo-
wel technische voorzieningen als 
gedrag.”

Veel spuitmachines in België zijn 
geavanceerd, hetgeen ten goede 
komt aan de veiligheid voor toepas-
ser en milieu. “Bovendien gaat het 
om voorzieningen die het werken 
met een spuitmachine vergemakke-
lijken en die een besparing in kos-
ten en tijd opleveren”, aldus Peter 
Jaeken. Als goed voorbeeld daarvan 
noemt hij de fustreiniger.

Bijna 90 procent van de Belgische 
toepassers vult en reinigt de spuit-
machine op het erf. “Dat betekent 
dat er op het erf goede voorzienin-
gen moeten zijn, wil je puntemis-
sies voorkomen.” In de jaren negen-
tig is op initiatief van Phytofar on-
derzoek gedaan naar biofilters. In 
2006 is gestart met een project rond 

Bewustwording, kennis, discipline, 
technologie en wet- en regelgeving 
blijken de ingrediënten te zijn om 
te komen tot een optimale situatie 
rond restvloeistoffen van gewasbe-
schermingsmiddelen. Restvloeistof-
fen als gevolg van het schoonmaken 
van spuitmachines kunnen zogehe-
ten puntemissies veroorzaken. Deze 
puntemissies hebben een aanzien-
lijk aandeel in de belasting door 
gewasbeschermingsmiddelen van 
grond- en oppervlaktewater.

Alle reden dus om hier aandacht 
aan te besteden. Dat past ook in de 
campagne ‘Veilig en verantwoord 
gebruik van gewasbeschermings-
middelen’, die Nefyto eind 2009 is 
gestart. Daarom organiseerde Nefy-
to in samenwerking met TOPPS op 
4 maart 2010 een workshop rond 
restvloeistoffen van gewasbescher-
mingsmiddelen. TOPPS staat voor 
Training the Operators to prevent 
Pollution from Point Sources. Dit 
is een Europees project dat goede 
landbouwpraktijken uitwerkt en de-
ze kenbaar maakt via advies, trai-
ning en demonstratie. Met als doel 
puntbelasting door gewasbescher-
mingsmiddelen in oppervlaktewa-
ter te verminderen. De goed bezoch-
te workshop vond plaats op Boerde-
rij Mereveld bij Utrecht. 

Richting geven
“Over het algemeen zijn telers en 

loonwerkers zich bewust van het 
belang om puntemissies te voorko-
men”, zegt Nefyto-directeur Maritza 
van Assen in haar inleiding. “Maar 
er moet wel richting worden gege-
ven om tot een optimale situatie te 
komen. Daarbij geldt als randvoor-
waarde dat de oplossingen effec-

VROM. Hij gaat in op de wet- en re-
gelgeving in relatie tot de inspan-
ningen die telers en loonwerkers 
kunnen leveren om puntemissies te 
voorkomen. De Nederlandse over-
heid werkt aan vereenvoudiging 
van de wet- en regelgeving voor het 
bedrijfsleven. Zo ook voor de agrari-
sche sector. Deze vereenvoudiging 
houdt ook in dat vergunningen zo-
veel mogelijk worden vervangen 
door algemeen geldende regels. De 
wet- en regelgeving wordt gebun-
deld in het zogeheten Activiteiten-
besluit. 

Ten aanzien van het voorko-
men van puntemissies zijn er en-
kele complicerende zaken, blijkt 
uit de presentatie van Clarence van 
den Berg. Zo worden voor de agra-
rische sector verschillende soorten 
afvalwater onderscheiden (waar-
onder afvalwater met restanten ge-
wasbeschermingsmiddel) en zijn 
er vier lozingsroutes mogelijk (bo-
dem, vuilwaterriool, oppervlakte-
water en mestkelder). Aan welke 
eisen moet een afspuitplaats vol-
doen? En gelden die eisen altijd en 
overal? Of mogen de eisen soepeler 
zijn als een machine niet vaker dan 
één keer per week wordt schoonge-
spoten?

“Op dit moment is bijna alles ver-
boden. Maar dat blijkt niet te wer-
ken”, zegt Clarence van den Berg. 
“Daarom moet de regelgeving zo 
zijn dat het op te brengen is voor 
bedrijven en dat het tegelijk hand-
haafbaar is.”

De workshop van Nefyto en 
TOPPS heeft aanknopingspunten 
gegeven voor het verder richting ge-
ven aan het streven naar een opti-
male situatie rond het voorkomen 
van het puntemissies. n

tief, laagdrempelig, naleefbaar, kos-
teneffectief en wettelijk toegestaan 
moeten zijn. Met als uiteindelijk 
doel puntemissies te voorkomen en 
de waterkwaliteit te verbeteren.”

Dat er richting gegeven moet wor-
den, blijkt ook uit de inleiding van 
Manfred Roettele, projectmanager 
van TOPPS. In zes Europese landen 
(niet Nederland) heeft TOPPS enquê-
tes gehouden onder telers en loon-
werkers over puntemissie. Van alle 
geënquêteerden geeft ruim 80 pro-
cent aan dat puntemissies gemakke-
lijk kunnen worden voorkomen. Als 
meest riskant wordt het (in- en uit-
wendig) schoonmaken van de spuit-
machine aangegeven, gevolgd door 
vullen, management van de rest-
vloeistof, opslag en transport.

Uit ander onderzoek van TOPPS is 
gebleken dat meer dan de helft van 
de milieubelasting door gewasbe-
schermingsmiddelen van het opper-
vlaktewater voor rekening komt van 
puntemissies. “Na training van de 
toepassers in het reinigen van spuit-
machines was dit met 70 procent 
verbeterd”, meldt Manfred Roettele.

Volgens Manfred Roettele zijn 
er tal van technische voorzienin-
gen mogelijk op spuitmachines die 
de kans op puntemissies aanzien-
lijk verkleinen. Zo biedt een schoon-
watertank voor spoelen in het veld 
enorme voordelen. Maar slechts 
weinig spuitmachines zijn hier-
mee uitgerust of de capaciteit van 
de tank is niet toereikend. Daar-
in speelt mee dat spuitmachines 
lang meegaan, waardoor het rela-
tief lang duurt voordat een nieuwe 
techniek in de praktijk is ingevoerd.

“Het is wenselijk dat de ‘best 
practices’ voor het verminderen van 

Hoe omgaan met restvloeistoffen

In het kader van de campagne ‘Veilig en verantwoord 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ organiseerden 

Nefyto en TOPPS een workshop rond restvloeistoffen. Dat 

resulteerde in een informatieve middag, die aanknopings-

punten gaf voor het streven naar een optimale situatie.

Workshop van Nefyto en TOPPS

De buitenlandse delegatie die deelnam aan de workshop (vlnr): Peter Jaeken 
(Phytofar), Inge Mestdagh (POVLT België) en Manfred Roettele (TOPPS).

Sentinel zuiveringssysteem
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Mobiel zuiveringssysteem  
Sentinel werd tijdens  

de workshop  
gedemonstreerd.

In 2006 is het Belgische Phytofar gestart met een 
project met de Sentinel. Dit is een kleinschalige zui-
veringsinstallatie voor restvloeistoffen, gebaseerd op 
een industrieel zuiveringssysteem. Er zijn twee van 
deze installaties aangeschaft, waarmee op verschil-
lende plaatsen is geëxperimenteerd.
“Gezien de capaciteit en de kosten van de Senti-
nel is deze installatie meer geënt op loonwerkers”, 
zegt Inge Mestdagh (POVLT België). “Bovendien heb-
ben loonwerkers doorgaans geen eigen perceel waar-
op ze restvloeistof verantwoord kwijt kunnen. En de 
Sentinel werkt sneller dan biosystemen. Het gerei-

nigde water is 
zo schoon dat het opnieuw gebruikt kan worden voor 
bespuitingen.”
De Sentinel werd gedemonstreerd aan loonwerkers 
en die reageerden enthousiast. Dat deed Phytofar in 
2009 ertoe besluiten om met een mobiele installatie 
op tournee te gaan langs loonwerkers.
Wat betreft de kosten (uitgedrukt in euro’s per liter 
restvloeistof) is de Sentinel goedkoper dan het la-
ten ophalen van restvloeistof en iets duurder dan het 
biofilter (zie artikel). Wel moet worden opgemerkt 
dat de Sentinel een opgeleide operator vereist.



Wat heeft u met gewasbescher-
ming?
“Als landbouwvoerder van de VVD-
fractie heb ik gewasbescherming ui-
teraard in mijn portefeuille. Op ons 
melkveebedrijf hebben we niet zo 
intensief met gewasbescherming te 
maken, maar vanuit de omgeving 
weet ik dat goede gewasbescher-
ming essentieel is voor voedselpro-
ductie. Daar komt bij dat Nederland 
een belangrijk exportland is van 
agrarische producten. Dus er is ook 
een economisch belang. Daar staan 
maar weinig mensen bij stil.
De afgelopen decennia is de samen-
leving kritischer geworden ten aan-
zien van gewasbescherming. Dat 
mag ook. Maar mijn zorg is wel dat 
Nederland binnen Europa op het  
gebied van gewasbescherming zijn 
positie gaat verliezen. De oorzaken 
liggen in het werktempo van het  
Ctgb, de nationaal-specifieke eisen 
die Nederland stelt ten aanzien van 
toelatingen en de hoge kos ten voor 
een toelatingsaanvraag. Daar moe-
ten we echt mee aan de slag.”

Is er binnen de gewasbescherming 
een onderwerp dat uw bijzondere 
aandacht heeft?
“Naast de drie hiervoor genoemde 
problemen heeft innovatie mijn bij-
zondere belangstelling. Innovatie 
is erg belangrijk, zeker met het oog 
op de veranderende klimaatomstan-
digheden. We zullen een antwoord 
moeten hebben op de ziekten en 
plagen die zich door het warmere 

Wie is Janneke Snijder-Hazelhoff?
“Ik ben geboren en getogen op het 
platteland van Groningen en daar 
woon ik nog steeds. Op een veen-
kolonie-boerderij in Nieuwe Pekela 
ben ik geboren. Inmiddels woon ik 
alweer lange tijd in Wagenborgen, 
een dorpje bij Delfzijl, waar mijn 
echtgenoot en ik een melkveebe-
drijf hebben. Overigens ben ik het 
meest noordelijk wonende Tweede-
Kamerlid.
Na mijn middelbare school heb 
ik in de stad Groningen een HBO-
 opleiding gedaan tot klinisch-
 medisch analist. Toen ik afgestu-
deerd was, werd ik hoofd van het 
 laboratorium van het psychiatrisch 
ziekenhuis in mijn huidige woon-
plaats Wagenborg.
Al op jonge leeftijd was ik actief 
in de politiek. Op mijn 22e ben ik 
lid geworden van de VVD. Vanwege 
mijn enthousiasme werd ik al snel 
voor allerlei zaken gevraagd. Zo 
kwam ik op mijn 28e in de gemeen-
teraad van de toenmalige gemeen-
te Termunten (nu Delfzijl), waar-
van ik later ook wethouder was. Me-
de aangemoedigd door mijn omge-
ving heb ik steeds een stapje verder 
gezet binnen de politiek. Zo was ik 
van 1992 tot 1999 lid van de Provin-
ciale Staten van Groningen.
Via allerlei bestuursfuncties, bin-
nen en buiten de VVD, ben ik in 
december 1999 lid geworden van 
de Tweede Kamer. Inmiddels ben 
ik een aantal jaren de landbouw-
woordvoerder van de VVD-fractie. 
Tot mijn portefeuille behoren al-
le onderwerpen die tot het werk-
gebied behoren van het ministerie 
van LNV. Denk aan het landbouw-
beleid, dierenwelzijn, mest, voed-
selveiligheid, natuur, gewasbescher-
ming enzovoorts.”

Wat is uw relatie met de land- en 
tuinbouw?
“Die relatie is heel direct, doordat 
ik samen met mijn echtgenoot al 
dertig jaar een melkveebedrijf heb. 
Daar komt bij dat ik al mijn hele le-
ven op het platteland woon. Ook 
mijn bestuurlijke activiteiten in het 
verleden waren deels gerelateerd 
aan de land- en tuinbouw. Zo ben ik 
lang actief geweest voor LTO. Verder 
ben ik sinds 2003 voorzitter van de 
Faunabeheereenheid van de provin-
cie Groningen.
De land- en tuinbouw raken mij. 
Ze vervullen een wezenlijke rol in 
de samenleving, als producent van 
voedsel én als beheerder van het 
landschap. Dit wordt nogal eens on-
derschat, zowel door burgers als po-
litici. Er wordt vaak te eenvoudig 
gedacht over het boerenvak. Maar 
het is allemaal niet zo simpel. Een 
boer moet rekening houden met 
de grondsoort, het weer, zijn eigen 
werkbelasting en gezondheid, de 
grootte van zijn bedrijf en met het 
enorme aantal regels dat geldt voor 
deze sector. Een aantal van mijn 
collega-politici denkt te gemakke-
lijk over het opschroeven van regels 
en hoe de sector hierop moet inspe-
len. Het beeld klopt vaak niet met 
de werkelijkheid.”

en vochtiger klimaat eventueel kun-
nen voordoen. Daar moeten nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen voor 
ontwikkeld worden. Die innovatie 
moet niet worden ingeperkt door 
strakke regelgeving.”

Hoe ziet de gewasbescherming in 
Europa er over tien jaar uit?
“Voor Nederland is het is erg be-
langrijk dat we aan de drie genoem-
de problemen gaan werken. Daar-
voor moeten we de ‘hand aan de 
ploeg slaan’, om het zo maar te zeg-
gen. Als we dat doen, dan liggen er 
zeker kansen voor Nederland om 
binnen Europa een positie te ver-
vullen. Maar eerlijk gezegd: met 
het oog op het huidige politieke 
klimaat in Nederland maak ik me 
hier wel zorgen over. Er ligt hier 
echt een taak om goed uit te leggen 
waar we in de land- en tuinbouw 
mee bezig zijn.
Op het niveau van de Europese 
Unie ligt dat anders. Daar zijn an-
dere politieke verhoudingen. Waar-
van ik hoop dat deze gunstig zul-
len uitpakken voor de land- en tuin-
bouw in het algemeen en de gewas-
bescherming in het bijzonder. We 
moeten ervoor zorgen dat er bin-
nen Europa een speelveld komt dat 
voor alle lidstaten gelijk is, ook voor 
Nederland. Dat geldt zowel voor de 
ontwikkeling en toelating van nieu-
we gewasbeschermingsmiddelen 
als voor het gebruik van deze mid-
delen. Om dat te bereiken, moet er 
écht iets gebeuren.” n

‘Klimaatverandering vraagt  
innovatieve gewasbescherming’

Janneke Snijder, landbouwwoordvoerder  
VVD-fractie Tweede Kamer:

Janneke Snijder: “We moeten ervoor zorgen dat er binnen Europa een speel-
veld komt dat voor alle lidstaten gelijk is, ook voor Nederland.”

Het ziet er naar uit dat in het laatste jaar van het Convenant duurzame gewasbe
scherming de punten nog eens stevig op de spreekwoordelijke i worden gezet. Zo is 
2010 het eerste jaar dat certificering van de distributie van gewasbeschermingsmid
delen algemeen verbindend is (zie ook artikel op pagina 4). 
Op 22 maart is de lancering van een campagne om nieuwe gewasbeschermings
methoden (Good Practices) te promoten. Bij het ter perse gaan van dit Nefyto Bul
letin was reeds bekend dat meer informatie over het project beschikbaar komt 
via www.watbegintbijjou.nl. De boodschap is dat praktische gewasbeschermings
methoden beschikbaar zijn die alle tellers kunnen benutten. 
Nefyto op haar beurt zal uiteraard aan de weg timmeren met haar campagne ‘Veilig 
en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’. In dat kader organiseer
de Nefyto samen met TOPPS een workshop over restvloeistoffen van gewasbescher
mingsmiddelen. Een impressie van deze workshop vindt u op de voorpagina van   
dit Nefyto Bulletin. De presentaties van de workshop kunt u downloaden via  
www.nefyto.nl.

Eindspurt voor terugdringen  
milieubelasting

Gewasbescherming is één van de meest kritische factoren voor de toekomst van de 
boomkwekerij in Nederland. Dit blijkt uit een recente uitgave van het LEI, getiteld 
‘Concurrentiemonitor boomkwekerij’. 
Het LEI heeft de concurrentiekracht van de Nederlandse boomkwekerijsector verge
leken met de belangrijkste concurrerende landen in Europa. Dat zijn Italië, België, 
Duitsland en Spanje. Het middelenpakket voor de boomkwekerijsector krimpt terwijl 
alternatieve gewasbeschermingsmethoden vaak geen oplossing bieden, aldus het 
LEI. Mechanische onkruidbestrijding is vanwege de grondsoort (klei), teelt (kwets
baarheid van het gewas) en de arbeidskosten geen haalbare kaart. Ook het gebruik 
van natuurlijke vijanden tegen plagen is nog onvoldoende ontwikkeld om een alter
natief te vormen voor chemische middelen. 
Het LEI constateert dat er in de sector onrust leeft over de toekomstige beschik
baarheid van gewasbeschermingsmiddelen. Boomkwekerijgewassen zijn een goed 
voorbeeld van specialty crops. Het door Nefyto geïnitieerde Expert Center for Spe
ciality Crops zou moeten helpen om de lasten voor de boomkwekerijsector te ver
lichten.

Gewasbescherming kritische factor 
toekomst boomkwekerij

Politiek & gewasbescherming
Hoe kijken nationale en Europese politici aan tegen gewas

bescherming? Welke onderwerpen houden hen bezig? Wat zijn  
hun belangrijkste drijfveren als het gaat om gewasbescherming?

Het proces dat moet leiden tot de toelating van een nieuw middel is 
complex, kostbaar en tijdrovend.

Via internet communiceren over gewasbescherming: 
eCommunicatie, is niet meer weg te denken. Op 
EUniveau heeft de European Crop Protection Asso
ciation (ecpa.eu) een koploperpositie, met nieuws
updates via email, RSSfeeds, videointerviews, een 
online debat over de toekomst van gewasbescher
mingsmiddelen (pesticideinformation.eu), een eigen 
youtubekanaal (youtube.com/eurocropprotection), blogs en Twitter (twitter.com/
pesticideinfo, met circa 800 volgers).
Ook presentaties, foto’s, video’s en posters voor voorlichting en onderwijs zijn via 
internet volop voorhanden. Zo bevat de database van TOPPS (toppslife.org) en 
Schone Bronnen (schonebronnnen.nl) veel materiaal op het gebied van emissie
beperking. En is er een interessante ‘portal’ (groenkennisnet.nl/plantgezondheid) 
van het Programmateam Plantgezondheid (Groene Kenniscoöperatie) met onder 
meer een beeldbank en ook diverse video’s.

e-Communicatie over 
gewasbescherming

De afgelopen tien jaar zijn de kosten verbonden aan de ontdekking, ontwikkeling 
en registratie van nieuwe actieve stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen met 
68,4 procent toegenomen. Dit blijkt uit een nieuwe studie over de Research & De
velopment kosten van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. 
Het proces dat uiteindelijk moet leiden tot de toelating van een nieuw middel is 
complex, kostbaar en tijdrovend. Met name de kosten van toxicologisch onderzoek 
en milieuonderzoek zijn sterk gestegen. Tussen de eerste screeningtesten en de toe
lating van een product zit gemiddeld 9,8 jaar. 
“Hoewel de ambitie van de EU Strategie 2020 is om innovatie te laten groeien, is 
de realiteit voor onze industrie het tegendeel”, zegt Friedhelm Schmider, directeur
generaal van ECPA. “Het wordt steeds moeilijker om gewasbeschermingsresearch 
in de EU te rechtvaardigen. Tegelijkertijd is landbouwkundige innovatie een urgente 
noodzaak. Het is cruciaal dat mondiale uitdagingen worden aangegaan, zoals voed
selzekerheid, klimaatverandering en het ontstaan van nieuwe ziekten en plagen. 
Hoge kosten en lange doorlooptijden verhinderen dat goed kan worden ingespeeld 
op deze uitdagingen.”

Researchkosten in tien jaar met 
bijna 70 procent gestegen
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schweig.” In laatstgenoemde work-
shop was Nederland vertegenwoor-
digd door Susanne Sütterlin en  
Jeroen Meeussen. “De Standing 
Committee streeft ernaar dat straks 
bij het van kracht worden van de 
verordening in 2011 alles zo duide-
lijk mogelijk is”, aldus Susanne  
Sütterlin.

Centralisatie
Zonale beoordeling en wederzijd-

se erkenning passen in het streven 
binnen de EU naar een steeds ver-
dergaande harmonisatie en cen-
tralisatie. Jeroen Meeussen merkt 
op: “Onder de bestaande Richtlijn 
91/414 vindt de beoordeling van 
werkzame stoffen centraal plaats. 
De beoordeling van middelen en 
toepassingen vindt plaats op lid-
staat-niveau. Met de invoering van 
de zonale beoordeling wordt ook de 
beoordeling van middelen meer ge-
centraliseerd. Straks zal geen enke-
le lidstaat een middel toelaten zon-
der dat ook andere lidstaten daar 
naar hebben gekeken.”

Volgens de beide geïnterviewden 

“Zonale beoordeling en wederzijdse 
erkenning zijn belangrijke onderde-
len van de Europese verordening”, 
zegt Susanne Sütterlin, senior be-
leidsmedewerker bij het ministerie 
van LNV. We praten met haar en Je-
roen Meeussen (EU-coördinator ge-
wasbeschermingsmiddelen bij het 
Ctgb) over de stand van zaken rond 
zonale beoordeling en wederzijdse 
erkenning.

Het proces staat in hoofdlij-
nen beschreven in de verordening. 
“Voor de praktische uitvoering hier-
van worden zogeheten guidance do-
cuments geschreven”, legt Jeroen 
Meeussen uit. “Deze worden uit-
eindelijk ter beoordeling aangebo-
den aan de Standing Committee 
on the Food Chain and Animal He-
alth (SCFCAH). De basis hiervoor is 
gelegd in workshops, waaraan is 
deelgenomen door vertegenwoordi-
gers van alle lidstaten. In november 
2009 heeft in Vilnius (Litouwen) een 
eerste workshop plaatsgevonden. 
Daarop is verdergegaan in een twee-
de workshop, die eind januari 2010 
plaatsvond in het Duitse Braun-

zullen harmonisatie en centralisa-
tie steeds verder gaan. “Zo voorkom 
je dubbel werk en het komt ten goe-
de aan het level playing field bin-
nen Europa. Dat laatste is iets wat 
de industrie en toepassers graag 
zien.”

Jeroen Meeussen vult aan: “De in-
diening van een toelatingsdossier 
is nu al geharmoniseerd. Dat geldt 
nog niet voor de beoordeling, maar 
dat is wel waar de EU naar streeft.”

Twaalf maanden
De verordening schrijft voor dat 

de zonale beoordeling van een 
middel in totaal maximaal twaalf 
maanden in beslag mag nemen. 
“Waar we nu mee bezig zijn, is vast-
stellen hoe die twaalf maanden 
worden ‘opgeknipt’. Dus in welke 
fasen het traject wordt opgedeeld 
en hoe lang deze mogen duren. 
Daar wordt nu nog over gediscus-
sieerd. Als het eenmaal is afgespro-
ken, wordt het vastgelegd in een 
guidance document”, aldus Susan-
ne Sütterlin.

Jeroen Meeussen vult aan: “Bin-
nen de huidige Richtlijn 91/414 wa-
ren veel termijnen aanvankelijk on-
duidelijk en zijn ze pas achteraf 
vastgesteld. Voor de aanstaande ver-
ordening worden de termijnen van 
tevoren vastgesteld. Dat is beter.”

Is de periode van twaalf maanden 
een haalbare termijn voor een zo-
nale beoordeling? Jeroen Meeussen 
denkt van wel. “Een beoordeling 
duurt nu ook ongeveer een jaar. Er 
is wel een belangrijk verschil: onder 
Richtlijn 91/414 is het alleen de toe-
latingsaanvrager die wacht op het 
toelatingsbesluit. Onder de verorde-
ning zijn het ook de andere lidsta-
ten die op het besluit wachten. Dat 
betekent een grotere verantwoorde-
lijkheid voor toelatingsinstanties, 
die hun prioriteitenstelling en ca-
paciteit dan ook goed moeten rege-
len.”

Stel een producent doet een toela-

De Europese verordening voor gewasbeschermingsmiddelen is vanaf 14 juni 2011 van 

toepassing in alle lidstaten. Daarmee doet ook de zonale beoordeling zijn intrede  

De kaders hiervoor liggen al vast, maar aan de praktische uitvoering ervan wordt nog 

gewerkt. Daarin zijn onlangs weer stappen gemaakt.

Op weg naar de zonale beoordeling
Praktische uitvoering wordt steeds duidelijker

tingsaanvraag in één van de drie zo-
nes waarin de EU verdeeld is. Deze 
aanvraag wordt bij de toelatingsin-
stantie van één van de lidstaten in 
die zone ingediend. Deze toelatings-
instantie (de zonale rapporteur ge-
noemd) doet de zonale beoordeling, 
die wordt uitgevoerd volgens de 
Uniforme Beginselen. Op basis van 
die beoordeling neemt de betreffen-
de toelatingsinstantie een besluit 

over de toelaatbaarheid. Dit besluit 
vormt de basis voor de verdere be-
sluitvorming voor de hele zone. Dit 
wordt bekend gemaakt aan de ande-
re lidstaten binnen de zone en die 
hebben dan 120 dagen om zelf een 
besluit te nemen ten aanzien van 
de nationale toelating.

“Die 120 dagen is zo kort, dat 
een lidstaat in die tijd niet veel kan 
doen”, merkt Susanne Sütterlin op. 
“Je kunt bijvoorbeeld hoogstens na-
tionaal-specifieke risicobeperkende 
maatregelen vaststellen.” 

Nationaal-specifieke eisen
“Op dit moment zijn de Uniforme 

Beginselen nog niet helemaal uitge-
werkt”, zegt Susanne Süterlin. “Op 
sommige punten is er nog discussie. 
Mocht dat bij de inwerkingtreding 
van de verordening nog niet in orde 
zijn, dan is dat niet handig.”

Jeroen Meeussen illustreert: 
“Voor de beoordeling op bepaalde 
onderdelen worden binnen de EU 
verschillende modellen gebruikt. 
Bijvoorbeeld voor de veiligheid van 
de toepasser. Daar moeten nog dui-
delijke afspraken over worden ge-
maakt. Persoonlijk vind ik dat het 
niet om die laatste drie decimalen 
moet gaan, maar om het feit of er 
wel of geen aanvaardbaar risico is. 
Het is beter om een alom geaccep-
teerd model te gebruiken dan een 
heel specifiek eigen model. Het zou 
trouwens ook heel vreemd zijn als 
modellen sterk zouden verschil-
len. Want dat zou niet rijmen met 
het feit dat de pakketten toegelaten 
middelen in lidstaten nu al sterk 

overeenkomen.”
Wat ook nog speelt, zijn de nati-

onaal-specifieke eisen die een lid-
staat mag stellen bij een zonaal be-
oordeeld middel. “Een lidstaat moet 
goed kunnen verantwoorden waar-
om het andere of zwaardere eisen 
stelt dan een buurland”, zegt Susan-
ne Sütterlin. Lidstaten kunnen op 
dit front tweeslachtig zijn, consta-
teert Jeroen Meeussen. “Enerzijds 

zijn alle lidstaten voor harmonisa-
tie, anderzijds willen ze toch zeg-
gen dat ze anders zijn dan de ande-
re. Tijdens de workshop in Braun-
schweig is naar voren gebracht dat 
lidstaten goed moeten nadenken 
over de vraag waarom ze eigen mo-
dellen willen gebruiken. Is het op 
politieke, historische of traditione-
le gronden? Of zijn het afwegingen 
die gebaseerd zijn op daadwerkelijk 
andere omstandigheden?  
Met andere woorden, nationaal- 
specifieke eisen moeten weten-
schappelijk onderbouwd zijn. En 
die moeten ook duidelijk naar vo-
ren worden gebracht.” Susanne  
Sütterlin vult aan: “Een op deze  
wijze goed onderbouwd model of 
methode kan dan wellicht voor  
de hele EU worden gebruikt en in  
een guidance document worden  
vastgelegd. Harmonisatie dus.”

Centrale database
Wat betreft zonale beoordeling 

en wederzijdse erkenning is er dus 
nog wel het een en ander te bedis-
cussiëren en uit te zoeken. Verder 
moet er nog een aantal zaken gere-
geld worden. Zo moet er een centra-
le database komen, waar lidstaten 
kunnen zien hoe ver zonale beoor-
delingen gevorderd zijn. Want lid-
staten moeten elkaar nu over alles 
gaan informeren. “Waar we nu over 
hebben gepraat, is de basisprocedu-
re”, zeggen Susanne Sütterlin en Je-
roen Meeussen. “Daarnaast zijn er 
nog genoeg andere onderwerpen 
om te bespreken, zoals comparative 
assessment.” n

Na een zonale beoordeling kan een toelatingsaanvra-
ger straks twee routes bewandelen als hij in meer-
dere lidstaten binnen een zone een toelating wil. De 
ene route is die waar binnen 120 dagen over de na-
tionale aanvraag wordt besloten, waarbij de toepas-
sing anders kan zijn dan die van de zonale toelatings-
aanvraag. De andere route is die van wederzijdse er-
kenning, waarbij formulering en toepassing identiek 
moeten zijn aan formulering en toepassing van de zo-
nale toelatingsaanvraag.
“Het is nog koffiedik kijken hoeveel zonale aanvra-
gen zullen worden ingediend en hoeveel aanvragen 
op basis van wederzijdse erkenning”, zegt Jeroen 
Meeussen. “Dat is ook niet door te rekenen vanuit 
het bestaande aantal jaarlijkse aanvragen.”
Verder is nog onduidelijk hoe de zonale beoordelin-
gen zullen worden verdeeld over de nationale toe-
latingsinstanties. “Wie kiest de zonale rapporteur? 
Doet de aanvrager dat? Of regelt de zone dat zelf? 

Uitgangspunt is dat er een evenwichtige werkverde-
ling moet zijn tussen de toelatingsinstanties. Maar 
stel dat de meeste aanvragen toch naar enkele lid-
staten gaan? In het kader hiervan is voorgesteld dat 
iedere zone een zonale steering committee heeft. En 
dat er ook een steering committee is voor de drie zo-
nes tezamen.”
Jeroen Meeussen merkt op: “Je zou binnen een zone 
nog meer kunnen samenwerken, door onderdelen aan 
elkaar uit te besteden.”
Zouden lidstaten zich kunnen specialiseren? “Susan-
ne Sütterlin ziet daar wel mogelijkheden in: “Na een 
hoofdtoelating kunnen toelatingen volgen voor klei-
ne toepassingen, de specialty crops. Hierin kan Ne-
derland zeker iets betekenen, denk aan toepassingen 
in kassen. Het Ctgb heeft hierin een voorsprong.” Je-
roen Meeussen ziet hier ook mogelijkheden voor bio-
logische middelen.

Verdeling van zonale beoordelingen

Susanne Sütterlin: “Na een hoofdtoelating kunnen toelatingen volgen voor 
kleine toepassingen, de specialty crops. Hierin kan Nederland zeker iets be-
tekenen.”

‘Straks zal geen enkele lidstaat een middel  

toelaten zonder dat ook andere lidstaten daar  

naar hebben gekeken’

Jeroen Meeussen (Ctgb): “Het is nog koffiedik kijken hoeveel zonale aanvra-
gen zullen worden ingediend en hoeveel aanvragen op basis van wederzijdse 
erkenning.”
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Alle distributeurs nu gecertificeerd

Al eerder berichtten we in Nefyto 
Bulletin dat Nederland goed voor-
bereid is op de Europese richtlijn 
voor duurzaam gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen. Zo kent Ne-
derland al het fenomeen van spuit-
licenties en verplichte spuitkeurin-
gen. Met de certificering van de ge-
hele distributiesector is Nederland 
weer een stap verder bij het invul-
ling geven aan de nieuwe richtlijn.

In deze richtlijn wordt aange-
geven dat de verkoop van pestici-
den een belangrijke schakel is in 
de distributieketen. En dat aan pro-
fessionele gebruikers specifiek ad-

vies over veiligheidsinstructies voor 
mens en milieu moet worden gege-
ven. Met de inwerkingtreding van 
de Europese richtlijn moeten de lid-
staten waarborgen dat professione-
le gebruikers, distributeurs en voor-
lichters voldoende kennis hebben 
van bijvoorbeeld de risico’s van ge-
wasbeschermingsmiddelen en ge-
integreerde gewasbescherming. De 
certificering van de hele distributie-
sector is onmiskenbaar een belang-
rijke stap voor het veilig en verant-
woord gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen.

Certificering distributie
De algemeen verbindendver-

klaring van het certificatiesche-
ma voor Nederlandse distributeurs 
kent een voorgeschiedenis. Het be-
gon eind jaren negentig met de Er-
kenningsregeling voor de distribu-
teurs van gewasbeschermingsmid-
delen, op initiatief brancheorgani-
satie Agrodis. De Erkenningsrege-
ling werd uitgevoerd door de spe-
ciaal hiervoor opgerichte stichting 
RODIS. In 2000 besluit Agrodis om 
de Erkenningsregeling om te zet-
ten naar een certficatieschema. Dat 
werd het RCS (Registratie en Contro-
le Systeem).

In 2003 werd het Convenant 
duurzame gewasbescherming ge-
sloten, waarvan Agrodis één van de 
partners was. Binnen het convenant 
werd afgesproken dat binnen en-
kele jaren de gehele achterban van 
Agrodis zou zijn gecertificeerd. In 
2006 was dit gerealiseerd.

“Maar daarmee waren nog niet 
alle Nederlandse distributeurs ge-
certificeerd”, zegt Conno de Ruij-

Algemeen verbindendverklaring voor hele sector

Het certificatieschema voor de Nederlandse distributeurs 

van gewasbeschermingsmiddelen is per 1 januari 2010 

algemeen verbindend verklaard. Daarmee is gegarandeerd 

dat professionele gewasbeschermingsmiddelen alleen via 

gecertificeerde distributeurs hun weg naar de teler vinden. 

Hierop wordt toegezien door de Stichting CDG.

spoten middelen) jaarlijks tot 1500 
kilogram professionele gewasbe-
schermingsmiddelen verkopen. De-
ze loonwerkers moeten hiervoor 
wel beschikken over het VKL-G cer-
tificaat (VoedselKwaliteit Loonwerk, 
met aanvullend module handel 
in Gewasbeschermingsmiddelen). 
Hierop wordt toegezien door de 
Stichting Pro aCt, die het VKL-sche-
ma beheert.

In het hiervoor genoemde CDG-
register zijn ook de VKL-G gecertifi-
ceerde bedrijven opgenomen, zodat 
alle gecertificeerde distributeurs te-
zamen in één lijst staan.

Spuitlicentie
“Door de algemeen verbindend-

verklaring is de naleving van wet- 
en regelgeving beter gewaarborgd”, 
aldus Conno de Ruijter. “In de eisen 
voor certificering zitten elementen 
van ISO en specifieke voorschriften 
voor de bedrijfsvoering, zoals op-
slag, vervoer en advisering.  Bij de 
gecertificeerde bedrijven vindt jaar-
lijks een externe audit plaats. Dit 
wordt gedaan door een certificeren-
de instelling. Het bedrijf kan daar-
bij kiezen uit ECAS, KIWA en SGS.

De algemeen verbindendverkla-
ring dient ook om te voorkomen 
dat professionele gewasbescher-
mingsmiddelen terechtkomen bij 
particulieren. Professionele gewas-
beschermingsmiddelen mogen al-
leen gekocht en toegepast wor-
den door gebruikers die in het be-
zit zijn van een spuitlicentie. De re-
gelgeving zegt dat een distributeur 
zich ervan moet vergewissen dat de 
klant waaraan hij levert, een licen-
tie heeft. Dat hoeft niet door bij ie-
dere transactie naar de licentie te 
vragen. De distributeur kan name-
lijk de licentienummers opvragen 
en deze bij de klantgegevens vast-
leggen. n

zijn”, vertelt Conno de Ruijter. “Dat 
heeft erin geresulteerd dat de alge-
meen verbindendverklaring (AVV) 
is gepubliceerd op 3 augustus 2009 
en in werking is getreden op 1 janu-
ari 2010. De AVV geldt voor de doel-
groep, zijnde de handelaren in pro-
fessionele gewasbeschermingsmid-
delen. Dat betekent dus dat alleen 
gecertificeerde distributeurs profes-
sionele gewasbeschermingsmidde-
len mogen verkopen.”

Inmiddels zijn circa 100 distribu-
teurs opgenomen in het CDG-regis-
ter (zie hierna). De verwachting is 
dat het register hiermee nagenoeg 
compleet is. Een enkeling is gestopt 
met de verkoop van professionele 
gewasbeschermingsmiddelen.

Stichting CDG
Om de algemeen verbindendver-

klaring uit te voeren, is (in opdracht 
van de overheid) de Stichting CDG 
opgericht. CDG staat voor Certifi-
catie Distributie in Gewasbescher-
mingsmiddelen. Het bestuur van 
deze stichting bestaat uit Jan  
Heijkoop (onafhankelijk voorzitter), 
Wilbert Wijers (namens Agrodis) en 
Han Rupert (namens Nefyto).

“Stichting CDG ziet toe op de na-
leving van de voorschriften in de al-
gemeen verbindendverklaring”, legt 
Conno de Ruijter uit. “Daarnaast 
heeft de stichting een aantal andere 
taken, zoals het geven van voorlich-
ting, het oprichten van een meld-
punt (waar ongeoorloofd handelen 
kan worden gemeld) en publicatie 
van het CDG-register. In dit regis-
ter staan alle bedrijven die mogen 
handelen in professionele gewasbe-
schermingsmiddelen.” Het register 
is te vinden op de website van Stich-
ting CDG: www.stichtingcdg.nl.

Voor bepaalde handelaren geldt 
vrijstelling. Namelijk voor de loon-
werkers die (naast in opdracht ver-

ter, secretaris/directeur van Stich-
ting CDG en secretaris van Agrodis. 
“Want niet alle distributeurs zijn 
aangesloten bij Agrodis. Een kleine 
20 procent van de afzet vond toen 
nog steeds zijn weg naar de gebrui-
kers via niet-gecertificeerde distri-
buteurs.”

Voor de gecertificeerde distribu-
teurs waren deze zogeheten ‘free ri-
ders’ een doorn in het oog. Daarom 
wilde Agrodis de problematiek van 
de free riders aanpakken. “Op initi-
atief van de overheid heeft een pro-
jectgroep met convenantspartners 
toen besloten dat het algemeen ver-
bindend verklaren van de certifice-
ring hiervoor de beste manier zou 

Conno de Ruijter (Agrodis): “Door de 
algemeen verbindendverklaring is 
de naleving van wet- en regelgeving 
beter gewaarborgd.”

Jan Heijkoop is de onafhanke-
lijk voorzitter van het bestuur van 
Stichting CDG. In het dagelijks le-
ven is hij burgemeester van de 
gemeente Oostflakkee. Daarvoor 
was hij gedeputeerde van de pro-
vincie Zuid-Holland. Ook was hij 
gedurende zes jaar voorzitter van 
de landbouworganisaties WLTO en 
LTO Noord.
“Ik vind de opzet rond de alge-
meen verbindendverklaring en 
Stichting CDG zeer professioneel”, 
constateert Jan Heijkoop. “Ook 
vind ik het principe van zelfregu-
lering een sterke formule. De he-
le gang van zaken getuigt ervan 
dat de overheid hier vertrouwen 
in heeft. In mijn loopbaan heb ik 
meerdere malen met certificering 
van doen gehad, met daarin ver-
gelijkbare elementen. Bij Stichting 
CDG heb ik veel professionaliteit 
aangetroffen. Dat heb ik ook wel 
eens anders meegemaakt.”
Als voorzitter zorgt Jan Heijkoop 
ervoor dat de verschillende be-
trokken partijen met elkaar in ge-
sprek gaan. “Daarnaast behoort onder meer externe 
belangenbehartiging tot mijn takenpakket. In deze 
beginfase komt het bestuur vrij regelmatig bij elkaar. 
In de toekomst neem ik aan dat drie keer per jaar 
voldoende zal zijn. Zo speelt momenteel de aanvraag 

van Stichting CDG bij de Raad voor Accreditatie (RvA) 
om als schemabeheerder te mogen optreden. De RvA 
heeft een onderzoek gestart. De eerste signalen zijn 
positief. Als dit rond is, zullen de certificerende in-
stanties een accreditatie aanvragen bij de RvA.”

‘Veel professionaliteit aangetroffen’

‘Sluit aan bij Product Stewardship van Nefyto’
In het bestuur van Stichting CDG wordt Nefyto vertegenwoordigd door 
Han Rupert, lid van het dagelijks bestuur van Nefyto en managing di-
rector van Makhteshim Agan Benelux & Nordic. Binnen het dagelijks 
bestuur van Nefyto heeft Han Rupert de portefeuille distributie in be-
heer.
“Nefyto is zeer positief over de certificering van distributeurs en de 
verankering daarvan in een algemeen verbindendverklaring”, zegt Han 
Rupert. “Hierdoor krijgt Nederland een goed gestructureerd, geregu-
leerd en gecontroleerd distributiesysteem voor gewasbeschermings-
middelen. Dit sluit uitstekend aan bij de doelstellingen van de Product 
Stewardship Gedragscode van Nefyto.”
De afspraak is dat Nefyto-deelnemers vanaf nu alleen nog maar leve-
ren aan CDG-gecertificeerde bedrijven. “Ook is afgesproken dat Nefy-
to-deelnemers geen producten met Nederlands label aan buitenlandse 
bedrijven leveren”, merkt Han Rupert op. “Zo voorkom je dat Neder-
landse gewasbeschermingsmiddelen via een omweg door het buiten-
land alsnog bij niet-gecertificeerde handelaren terechtkomen. Door al 
deze maatregelen wordt de kans op illegaal gebruik tot het uiterste 
geminimaliseerd. En het maakt het mogelijk om de zogeheten drin-
gend vereiste toelatingen op verantwoorde wijze beschikbaar te stel-
len aan de markt.”
Han Rupert is ook te spreken over de praktische uitvoering door de 
Stichting CDG. “Via de website van CDG kunnen wij snel en gemakke-
lijk controleren welke distributeurs gecertificeerd zijn, zodat we weten 
aan wie we mogen leveren en aan wie niet.”
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Jan Heijkoop (voorzitter Stichting CDG): “Het principe van zelfregulering 
is een sterke formule.”

Han Rupert (Nefyto): “Hierdoor wordt 
het mogelijk om de dringend vereis-
te toelatingen op verantwoorde wijze  
beschikbaar te stellen aan de markt.”


