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Acties op federaal/Belgisch niveau

• Strikte erkenningsprocedure

• Conform EU-wetgeving
• Waar nodig risicobeperkende maatregelen: bufferzones, driftreducerende

maatregelen, ….

• Eerste federaal reductieplan opgestart in 2013

• Invoering van de fytolicentie
• Keuring spuittoestellen
• Bescherming van milieu, gebruiker,…
• Informatie aan zowel professionele als niet-professionele gebruikers
• Opvolging van vergiftigingen en incidenten
• …

Acties op Vlaams niveau

• IPM-wetgeving sinds 2014 met verplichte 
controle voor land- en tuinbouwers door OCI

• Voorzien in opleidingen en bijscholingen voor 
professionele gebruikers

• Bescherming van oppervlakte- en grondwater

• Informatie aan niet-professionele gebruikers

• Deelname aan meersporenaanpak

• …
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Reductiedoelstellingen

• Green deal en F2F doelstellingen die overgenomen zijn in deze 
verordeningen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd

• Doelstelling vastgelegd voor crisis ten gevolge oorlog in Oekraïne die zeer 
scherp het belang van eigen voedselproductie in beeld brengt

• Voedselzekerheid maar ook voedselveiligheid

• Er wordt geen rekening gehouden met het gelijk speelveld t.a.v. andere 
voedselproducenten in de wereld

• Strikte reducties op niveau van hoeveelheid actieve stoffen
• Houdt geen rekening met impact van actieve stof op mens en milieu
• Onwerkbaar binnen een IPM-omgeving (wegingsfactoren, resistentiemanagement)
• Onwerkbaar voor de bio-landbouw (koper, zwavel, …)

Reductiedoelstellingen

• De timing (2030) die voorzien wordt voor het 
realiseren van de doelstellingen is veel te kort, 
meermaals is aangetoond dat pas na 10 jaar 
doelstellingen kunnen gerealiseerd worden

• Vernoemde alternatieven zijn positief 
(precisielandbouw, bespuitingen met drones) maar 
er moet voldoende tijd zijn voor de ontwikkeling

• Er moeten voldoende middelen erkend zijn in de 
groep van de laag risicoproducten
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Reductiedoelstellingen

• De doelstellingen op EU en lidstaatniveau 
gelijk stellen is een groot nadeel voor lidstaten 
die al langer een verminderd gebruik 
nastreven (de referentiebasis leggen op 2015-
2017 is te kort bij)

• De basis voor evaluatie zijn verkoopcijfers, niet 
de gebruikscijfers

• De registratie van cijfers is de laatste jaren 
sterk geëvolueerd wat vergelijking moeilijk 
maakt

Administratieve verplichtingen

• Diverse verplichtingen voor online-registratie 
zijn onhaalbaar voor de land- en tuinbouwers

• Gebruikte apparatuur
• Gebruik van GBM
• Toegepaste IPM-maatregelen
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Beperking van gebruik in kwetsbare 
gebieden

• De omschrijving van de kwetsbare gebieden is 
zeer ruim

• Gebieden waar groot publiek komt en waar 
kwetsbare groepen komen

• Niet-productieve gebieden (GLB)
• Ecologisch kwetsbare gebieden (kaderrichtlijn 

water, habitatrichtlijn,…)

• Verbod op gebruik van GBM in die gebieden en 
in een bufferzone van 3 m grenzend aan deze 
gebieden

Vragen
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