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Deell  II I  Nederlands recht inzake bestrijdingsmiddelen 

9.. Inleiding Bestrijdingsmiddelenwet 

Ditt hoofdstuk schetst de doelstellingen van de wet, met nadruk op de milieudoel-
stelling,, en de systematiek en werkingssfeer van de wet.1 De ontwikkelingen in 
dee bestrijdingsmiddelenregelgeving vanaf 1990 worden weergegeven. Het hoofd-
stukk wordt afgesloten met een overzicht van deze regelgeving, met vindplaatsver-
wijzingen. . 

9.11 Doelstellingen van de wet 

Dee regelgeving voor bestrijdingsmiddelen had vanouds vooral tot doel de deug-
delijkheiddelijkheid van bestrijdingsmiddelen te waarborgen. 

Voorr landbouwbestrijdingsmiddelen was er sinds 1947 de Wet bestrijdingsmiddelen 
enn meststoffen 1947. Deze wet, die als doel had bedrog in de handel tegen te gaan, 
maaktee een algemeen verbod, bij algemene maatregel van bestuur, mogelijk op het 
inn de handel brengen van niet vooraf gekeurde middelen. Voor niet-tandbouwmid-
delenn waren er andere kaders, zoals de uit 1922 daterende Wet tot toepassing van 
middelenn voor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden.2 

Naa verloop van tijd kwam de bescherming tegen ongewenste neveneffecten steeds 
meerr centraal te staan, eerst de effecten voor de mens en vervolgens die voor het 
milieu.. De huidige wet dateert uit 1962 en beoogt blijkens de considerans: 

'nieuwee regelen vast te stellen met betrekking tot de handel in en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen,, zowel uit een oogpunt van deugdelijkheid voor het doel 
waarvoorr zij zijn bestemd, als uit een oogpunt van veiligheid en gezondheid van 
dee mens en van dieren welker instandhouding gewenst is'.3 

Dee memorie van toelichting bij de wet van 1962 constateert dat de gevaren van 
hett niet deugdelijk zijn van de middelen wel beteugeld zijn, maar niet die van de 
giftigheid.. Gevaren dreigen voor de toepasser, maar ook voor de handelaar en 
voorr de consument van bespoten gewassen. Daarnaast worden nadelige gevolgen 
genoemdd voor bijvoorbeeld dieren in het wild, voor gewassen op naburige perce-

11 Van onderdelen die in volgende hoofdstukken worden behandeld, worden hier slechts beperkt bron-
verwijzingenn opgenomen. 

22 Stb. 1947 H. 123 en Stb. 1922, 272. Het Bestrijdingsmiddelenbesluit 1948 (Stb. I 368) bevatte zo'n 
verbod,, met de mogelijkheid van ontheffingverlening door de Directeur-Generaal Landbouw. De 
ministerr van Landbouw gaf voorschriften voor de ontheffingverlening. Zie hierover Vogelezang-
Stoutee en Matser 1990, p. 17-19. 

33 Stb. 1962, 288. 
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lenn en voor de vruchtbaarheid van het bouwland.4 Bij de wetswijziging van 1975 
komtt het accent zwaarder te liggen op de bescherming van het leefmilieu van 
mens,, dier en plant.5 

Aann de doelstellingen van de wet wordt invulling gegeven via de toelatings-
criteria.. Deze worden in de loop van de tijd op onderdelen gewijzigd en uitge-
werkt.. Zo wordt bij de wetswijziging van 1975 het schaden van bodem, water of 
luchtt aan de toelatingscriteria toegevoegd.6 Het gaat bij deze wetswijziging ook 
omm de indirecte schade, vanwege de verspreiding van chemische stoffen die na 
jarenn in levende organismen blijken voor te komen.7 Het duurt nog tot 1993 
voordatt het voorkómen van het aantasten van de kwaliteit van bodem, water of 
luchtt een zelfstandig toelatingscriterium wordt, naast de schadelijke of onaan-
vaardbaree nevenwerkingen.8 De implementatie van richtlijn 91/414 leidt tot een 
verderee invulling in de toelatingscritria van de beschermingsdoelstelling tegen 
ongewenstee neveneffecten.9 De ontwikkeling van de milieudoelstelling van de 
wett wordt in de volgende paragraaf afzonderlijk belicht. 

9.1.19.1.1 De ontwikkeling van de milieudoelstelling 

Aann de milieudoelstelling van de Bmw wordt in de loop van de tijd steeds duide-
lijkerr invulling gegeven. De wetswijziging van 197510 maakt milieubescherming 
eenn afzonderlijke doelstelling van de wet, naast de doelstellingen voor de overige 
nevenwerkingenn en de deugdelijkheid van de middelen. Het toegenomen milieu-
bewustzijnn en het duidelijker worden van nadelige milieugevolgen van het ge-
bruikk van bestrijdingsmiddelen op langere termijn, spelen hierbij een belangrijke 
rol.111 De wetswijziging van 1975 beoogt 'bij te dragen tot een betere bewaking 
vann het leefmilieu van mens, dier en plant tegen ongunstige invloeden', aldus de 
consideranss van de wet.12 Dat de wet vóór deze wetswijziging ook al kon wor-
denn toegepast ter bescherming van het milieu, blijkt uit een uitspraak uit 1975 
vann het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het ging in deze zaak 
omm de schadelijke nevenwerking voor waterorganismen van een middel ter be-
strijdingg van mosselgroei in koelwatersystemen. 

Hett CBB overweegt in deze uitspraak dat de aangegeven schadelijke nevenwerkin-
genn niet uitputtend bedoeld zijn, gezien de aanduiding 'onder meer' in art. 3 van 
dee wet. Onder verwijzing naar de parlementaire behandeling en naar de conside-
ranss bij de wijzigingswet 1975, waarin wordt gesproken over een betere bewaking 
vann het leefmilieu, concludeert het College dat ook vóór deze wetswijziging de wet 

TKK 1959-1960, 6014, nr. 3, p. 5. 
Stb.Stb. 1975, 381, preambule. 
Wett van 5 juni 1975, Stb. 381, art. 3, tweede lid (e). 
TKK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 6. 
Stb.Stb. 1993, 484, art. 3a, aanhef (b). 
Stb.Stb. 1995, 4, art. 3. 
Stb.Stb. 1975, 381. 
TKK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 6. 
Ziee over de wijzigingswet 1975: Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 40-45. 
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konn worden toegepast ter bewaking van het leefmilieu: "... dat uit (...) die consi-
deranss reeds blijkt van de onjuistheid der opvatting als zou de Bestrijdingsmidde-
lenwett 1962, zoals die thans nog luidt, niet mede mogen worden toegepast ter 
"bewakingg van het leefmilieu van mens, dier en plant"...'.13 

Bijj  de wetswijziging van 1975 wordt het belang benadrukt van het tegengaan van 
verspreidingg van persistente stoffen in het milieu: 'Het gaat hierbij niet alleen om 
hett op directe wijze schade toebrengen aan nuttige dieren of planten, doch vooral 
omm een wijde verspreiding van chemische stoffen, die najaren in tal van levende 
organismenn blijken voor te komen', aldus de regering.14 

9.1.1.19.1.1.1 Van beleidsmatige naar wettelijke milieunormen 
Inn 1989 blijkt dat het CBB, in een uitspraak betreffende de verspreiding van de 
persistentee stof paraquat, anders dan de betrokken minister, persistentie op zich-
zelff  niet als schadelijke nevenwerking beschouwt.15 

Inn 1992 oordeelt het CBB vervolgens dat ook de uitspoeling naar het grond-
waterr van de persistente stof atrazin niet zonder meer als schadelijke nevenwer-
kingg in de zin van de Bmw te beschouwen is. Een dergelijke kwaliteitseis mag 
niett in absolute zin in het kader van de Bmw worden toegepast, aldus het Colle-
ge.. De wijze waarop de minister de beleidscriteria persistentie en uitspoeling 
toepastt en de beoordeling daarvan door het CBB, nebben tot gevolg dat het 
aantastenn van de kwaliteit van bodem, water en lucht bij de toelating niet als 
toelatingscriteriumm wordt gehanteerd. De milieubeschermingsdoelstelling van de 
Bmww wordt daarmee slechts ten dele gerealiseerd. De wetswijziging van 1993 
maaktt het mogelijk de doelstellingen van de wet verder te concretiseren door het 
stellenn van nadere regels voor de toelatingscriteria.16 Expliciet wordt nu aange-
gevenn dat deze regels, behalve op schadelijke nevenwerkingen, ook betrekking 
kunnenn hebben op 'het aantasten van de kwaliteit van bodem, daaronder begre-
penn grondwater, water of lucht'.17 Daarmee konden de tot dan toe gehanteerde 
beleidsregelss in verband met de milieukwaliteit, inzake persistentie, uitspoeling 
naarr het grondwater en aquatoxiciteit, een wettelijke basis krijgen. 

Dee milieudoelstelling wordt eind 1994 verder verruimd met de implementatie 
vann richtlijn 91/414. In deze richtlijn hebben de gezondheids- en milieudoelstel-
lingenn een zekere prioriteit boven het landbouwdoel. Dat blijkt uit de volgende 
overweging: : 

'.... dat de toelatingsvoorwaarden een zodanig hoge mate van bescherming moeten 
garanderenn dat met name wordt voorkomen dat gewasbeschermingsprodukten 
wordenn goedgekeurd waarvan de risico's voor de gezondheid, het grondwater en 

CBBB 8 oktober 1975, AB 1975, 306 (Magnachem B.V./minister van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne,, acroleïne). 
Alduss de memorie van toelichting, TK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 6. 
Ziee over de invulling van het begrip schade in de paraquat-uitspraak: Vogelezang-Stoute 1992, p. 
231-242,, in het bijzonder p. 233-235. 
TKK 1990-1991, 20 319, nr. 7, p. 6. Slb. 1993, 484. 
Sïb,Sïb, 1993, 484; art. 3a, eerste lid (b) (Bmw-oud). 
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hett milieu niet op adequate wijze zijn onderzocht; dat de bescherming van de 
gezondheidd van mens en dier en van het milieu voorrang moeten hebben op het 
strevenn naar een betere plantaardige produktie (...)'-18 

Ookk uit diverse richtlijn-artikelen blijkt dat de doelstelling inzake de bescherming 
vann mens en milieu zwaar weegt. De toelatingscriteria werden meer omvattend. 
Niett alleen mogen er nu geen 'schadelijke' effecten zijn op de gezondheid van 
menss en dier en op het grondwater. Ook mogen er geen 'onaanvaardbare' effec-
tenn zijn op het milieu.19 

9.1.1.29.1.1.2 Inbreuken op de milieudoelstelling 
Eenn wetswijziging in 2001 betekent een zekere inbreuk op de milieudoelstelling 
vann de wet doordat het mogelijk wordt voor middelen op basis van bepaalde 
stoffen,, indien deze als landbouwkundig onmisbaar worden beschouwd, soepelere 
toelatingscriteriaa voor het milieu en het grondwater toe te passen.20 Een derge-
lijk ee prioritering was eerder niet in de Bmw opgenomen. In 2002 volgt een meer 
structurelee inperking van de beschermingsdoelstelling van de wet doordat de 
CTB-prioriteringg van de besluitvorming in de wet wordt verankerd.21 Hiermee 
wordtt voor een belangrijk deel van de middelen die op de markt zijn de inhoude-
lijk ee besluitvorming uitgesteld, in afwachting van EG-beoordeling van de stof. 
Dezee prioritering houdt in dat alleen stoffen met een 'hoog risicoprofiel' inhou-
delijkk worden beoordeeld.22 

Eenn wetswijziging in 2003 versterkt de mogelijkheden om aan landbouw-
belangenn voorrang te geven boven milieubelangen, door het introduceren van een 
nieuwee vrijstellings- en ontheffingsregeling voor situaties waarin de belangen van 
dee landbouw dat dringend vereisen.23 De minister krijgt hierbij ruime bevoegd-
heden.. De regeling kent geen tijdsbeperking. Ook het structureel maken van de 
'uitbreidingstoelatingen',, waardoor het toepassingsgebied van middelen die op de 
marktt zijn betrekkelijk eenvoudig kan worden uitgebreid, zonder toetsing aan de 
standd van recente kennis, lijk t de beschermingsdoelstelling van de wet te ver-
zwakken.24 4 

9.1.29.1.2 Doelstellingen en belangen 

9.1.2.19.1.2.1 Rangorde binnen de doelstellingen en criteria? 
Dee Bmw bevat vanouds geen rangorde tussen de doelstellingen. Toelating kan 

Negendee overweging in de considerans van richtlijn 91/414/EEG. 
Stb.Stb. 1994, 4 (art. 3, eerste lid, (a), sub 9 en 10). 
Stb.Stb. 2001, 68 en Stcrt. 2001, 42 (Regeling toelatingseisen landbouwkundig onmisbare gewasbe-
schermingsmiddelen)) . 
Stb.Stb. 2002, 461. 
CTB-besluitt prioritering werkzame stoffen 2002, Stcrt. 2002, 178. 
Stb.Stb. 2003, 62. 
Stb.Stb. 2003, 62. Toelichting in: TK 2001-2002, 28 358, nr. 6. 
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slechtss plaatsvinden als aan alle toelatingscriteria is voldaan (art. 3 (aanhef))25 

Dee doelstellingen kunnen evenwel met elkaar op gespannen voet staan, ook met 
betrekkingg tot neveneffecten. Een bestrijdingsmiddel - of een gebruiksvoorschrift 
daarvoorr - dat gezien de neveneffecten voor werknemers of consumenten aan-
vaardbaarr is, is bijvoorbeeld niet altijd aanvaardbaar gezien de milieu-effecten. 
Zoo kon in het verleden een doorspoelverplichting voor grond die was behandeld 
mett een grondontsmettingsmiddel, die leidde tot minder residuen in consumptie-
gewassen,, tezelfdertijd leiden tot (meer) uitspoeling van diezelfde residuen naar 
anderee milieucompartimenten.26 

Vanoudss heeft de Bmw in de formulering van de toelatingscriteria een zekere 
belangenafwegingg gekend ten opzichte van het nut van het middel. Zo speelt de 
schadee aan planten en dieren in de wet van 1962 een rol voorzover deze ) 
onevenredigg is in verhouding tot het met het gebruik van het middel beoogde 
doel'.277 Deze afweging van voor- en nadelen krijgt bij de wetswijziging van 
19755 een ander karakter. Het wetsvoorstel bevat nog wel een evenredigheidsaf-
weging28,, maar bij de uiteindelijke wetswijziging is deze vervangen door een 
beoordelingg van de aanvaardbaarheid van milieu-effecten. Zo mag het schaden 
vann bodem, water of lucht niet plaatsvinden 'in een mate die niet aanvaardbaar 
is'.299 Daarbij is niet altijd duidelijk in hoeverre een afweging van belangen kan 
plaatsvinden.. De landbouwdoelstelling van de wet heeft vanouds betrekking op 
dee deugdelijkheid van het bestrijdingsmiddel. Het middel moet voldoende werk-
zaamm zijn. Richtlijn 91/414 introduceert een zekere rangorde met de overweging 
inzakee de voorrang voor de bescherming van mens en milieu op het belang van 
verbeteringg van de plantaardige productie. De landbouwbeleidsdoelstelling die 
vanaff  2000 in Nederland sterk in de aandacht staat, is die van de beschikbaarheid 
vann een voldoende aantal bestrijdingsmiddelen. Dit is onder meer van belang met 
hett oog op resistentieproblemen. Deze beleidsdoelstelling lijk t moeilijk inpasbaar 
binnenn de Bmw-doelstellingen. Toch introduceert de wetswijziging van 2001 een 
keuzee ten gunste van het landbouwbelang. Voor bepaalde bestrijdingsmiddelen 
diee op basis van een aantal criteria onmisbaar worden geacht, en die niet voldoen 
aann de milieucriteria, worden onder voorwaarden soepelere milieucriteria gehan-
teerd.300 Deze afweging ten koste van het milieubelang lijk t op gespannen voet 
tee staan met richtlijn 91/414. De president van de rechtbank Den Haag oordeelt, 
inn een uitspraak met een deels onbegrijpelijke motivering, dat in deze wetswijzi-
gingg geen sprake is van strijd met een Europese richtlijn.31 

155 Vergelijk op dit punt de Wet milieubeheer, waarbij het door het bevoegd gezag tegen elkaar afwe-
genn van verschillende vormen van hinder, door de Afdeling bestuursrechtspraak in strijd met het 
systeemm van de wet wordt beschouwd. De artikelen 8.10, eerste lid, en 8.11, tweede en derde lid, 
latenn voor een zodanige afweging geen ruimte, aldus de Afdeling (ABRvS 18 november 1999 (Ub-
achh over Worms), Nieuwsbrief StAB 00-01). 

266 Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 114. 
277 Art. 3, tweede lid, (d) Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Stb. 288. 
288 TK 1970-1971, 11 262, nr. 1-3, art. I F. 
299 Art. 3, tweede lid, (e) Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zoals gewijzigd Stb. 1975, 381 (art. I F). 
300 TK 1999-2000, 27 706, nrs. 1-2; Stb. 2001, 68. 
311 Pres. Rb. Den Haag 30 mei 2001, M en R 2001, 7/8 nr. 158K, KG 2001, 565. 
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Opp het verzoek van waterwinbedrijven en milieuorganisaties tot buitenwerkingstel-
lingg van de wijzigingswet oordeelt de president dat onvoldoende aannemelijk is 
gewordenn dat ten aanzien van de elf middelen de milieubelangen zijn achtergesteld 
bijj  de landbouwkundige noodzaak tot het gebruik van die middelen en dat niet is 
voldaann aan de overgangscriteria van de richtlijn. Van strijd van de wijzigingswet 
mett een Europese richtlijn is geen sprake, nu de toelatingsbeslissing blijft voorbe-
houdenn aan de Europese Commissie, aldus de president. 

Mett de motivering inzake de besluitvorming door de Europese Commissie doelt 
dee rechtbankpresident mogelijk op de besluitvorming inzake de stof. Indien dit 
hett geval is, wordt daarmee miskend dat de uiteindelijke besluitvorming over de 
toelatingg van het middel juist binnen de lidstaat ligt. 

Wetswijzigingenn in 2002 en 2003 introduceren instrumenten in de wet, zoals 
dee 'van rechtswege toelating', de uitbreidingstoelating en de nieuwe vrijstellings-
enn ontheffingsregeling, waarmee andere doelstellingen meer structureel voorrang 
krijgenn boven de beschermingsdoelstelling. 

9.7.2.22 Belangen van gebruikers en toelatinghouders 
Tenn behoeve van gebruikers en toelatinghouders kent de wet bij de beëindiging 
vann een toelating de mogelijkheid van de zogenoemde opgebruik- en uitverkoop-
termijnn (art. 2, vijfde lid). Ook de bepaling dat een intrekking van een toelating 
inn principe niet binnen zes maanden na besluitvorming daarover plaatsvindt (art. 
7,, vierde lid) richt zich op deze belangen. Deze belangen kunnen een langere 
termijnn rechtvaardigen. De voorzitter van het CBB overweegt daarover in 1978: 

'Bijj  die oordeelsvorming is geen ruimte voor een belangenafweging in die zin, dat 
medee rekening zou moeten worden gehouden met de belangen van het bedrijfsle-
venn bij handhaving van de toelating(en). Voor een dergelijke belangenafweging is 
alleenn ruimte bij de toepassing van lid 4 van artikel 7, in zoverre daarbij aan ver-
weerderr de mogelijkheid wordt geboden bij het bepalen van de daar bedoelde 
datumm rekening te houden met de belangen van het bedrijfsleven bij het, eerst na 
eenn langere termijn dan zes maanden van kracht worden van de intrekking.'32 

Inn 1990 overweegt de voorzitter over de afweging van belangen dat: 

'bijj  het bepalen van de termijn van beëindiging van een toelating alle betrokken 
belangenn en omstandigheden moeten worden afgewogen, en dat daarbij de termijn 
vann zes maanden (...) een richtsnoer kan zijn'.33 

Bijj  de bepaling van de termijn worden belangen van toelatinghouders afgewogen 
tegenn milieubelangen: 

Vz.. CBB 29 maart 1978, nr. 68/01/13 en 14, n.g. (Ligtermoet en Bayer, AAgrunol e.a. (2,4,5-T). 
Vz.. CBB 15 maart 1990, UCB 1990, nr. 23 (ICI/minister LNV, Fusilade). 
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'Niett is aannemelijk geworden dat aan het gebruik van de onderhavige bestrij-
dingsmiddelenn zodanige milieurisico's zijn verbonden dat een uitverkooptermijn tot 
(...)) onaanvaardbaar moet worden geacht.'34 

Tenn aanzien van de beoordeling van een toelatingsaanvraag ligt dat anders. In 
19999 overweegt de president35 van het CBB dat een belangenafweging in begin-
sell  niet aan de orde kan komen, temeer als het louter commerciële belangen 
betreft.. Het betrof in casu de belangen van toelatinghouders van aangroeiwerende 
verven. . 

Dee president stelt voorop dat bij de beoordeling in het kader van de Bmw een 
belangenafwegingg in beginsel niet aan de orde kan komen. Dit geldt temeer, indien 
diee belangen als louter commercieel moeten worden aangemerkt, hetgeen hier het 
gevall  is. In het licht van de belangen die de Bmw beoogt te beschermen, zoals 
onderr meer het milieubelang, kan aan dergelijke belangen geen rol van betekenis 
toekomen.36 6 

Hett CBB spreekt zich in 2000 in dezelfde zin uit. Het betrof hier niet (alleen) de 
belangenn van toelatinghouders maar de belangen van commerciële aard die sa-
menhangenn met het gebruik: 

'Inn het licht van de belangen die de Wet beoogt te beschermen kan aan de belan-
genn waarop grief 4.5 ziet, welke belangen als overwegend van commerciële aard 
moetenn worden aangemerkt, geen rol van betekenis toekomen.'37 

Bijj  intrekkingsbesluiten wegen economische belangen zwaar, zo blijkt onder 
meerr uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBB over 'wolman-
zouten',, waarbij, aldus de rechter, de continuïteit van de houtverduurzamings-
branchee in het geding is. 

'Dee stelling van verweerder, inhoudende dat economische belangen geen rol kun-
nenn spelen in de belangenafweging, kan in dit geval, waar het gaat om een intrek-
kingsbesluit,, niet worden gevolgd. Blijkens de wetsgeschiedenis is de in artikel 7, 
vierdee lid, Bmw vervatte overgangstermijn nu juist opgenomen ter bescherming 
vann de economische belangen van de toelatinghouder. Bij het bepalen van de lengte 
vann de overgangstermijn dient dan ook een afweging te worden gemaakt tussen de 
economischee belangen van de toelatinghouder bij een zo lang mogelijke overgangs-
termijnn en de belangen die worden gediend door beperking van die termijn.'38 

Vz.. CBB 29 januari 1990, AB 1990, 359 (Luxan e.a./minister LNV, mecoprop). 
Dee naam van deze functie wijzigt in de loop van de tijd. Aanvankelijk: 'voorzitter', vervolgens: 
'president'' en vanaf 2002: 'voorzieningenrechter'. 
Pres.. CBB 9 juni 1999, M en R 2000/2, nr. 23K (International Paint e.a./min. VWS, als partij 
deelnemendd Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen e.a.). 
CBBB 18 januari 2000, M en R 2001/1, nr. 11 (Carbofuran) m.nt. Vogelezang-Stoute. 
Vzngr.. CBB 22 februari 2002, AWB 02/311 en 312, n.g. 
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Ookk deze belangenafweging richt zich op de termijn en niet op de inhoudelijke 
beoordeling. . 

9.1.39.1.3 Productbeleid in de Bmw ? 

Inn hoeverre beoogt de Bmw naast een kwaliteitstoetsing in verband met deugde-
lijkheidd en nevenwerkingen van de afzonderlijke producten ook een meer alge-
meenn productbeleid te realiseren, waarbij bijvoorbeeld getracht wordt te komen 
tott een meer duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen? In de parlementaire 
stukkenn van de wetswijziging van 1975 zijn hiervoor wel aanwijzingen te vinden. 
Zoo vermeldt de memorie van toelichting dat bestrijdingsmiddelen enerzijds een 
onmisbaree en nuttige functie hebben, maar dat anderzijds getracht moet worden 
hett gebruik van persistente, in organismen cumulerende bestrijdingsmiddelen 
zoveell  mogelijk te beperken of te weren. Daarbij moet gestreefd worden naar 
vervangingg door andere middelen die minder schadelijk zijn, aldus de toelich-
ting.399 In de wettekst is dit streven evenwel niet terug te vinden.40 

Richtlijnn 91/414 beoogt niet alleen een (hoog) beschermingsniveau te bieden 
voorr mens en milieu, maar introduceert ook een preventiebeleid, gericht op 
beperkingg van de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen. De richtlijn 
vereistt namelijk dat lidstaten een 'juist gebruik' voorschrijven, hetgeen onder 
meerr inhoudt dat goede gewasbeschermingspraktijken en, waar mogelijk, de 
beginselenn van geïntegreerde bestrijding worden toegepast, gericht op beperking 
vann het gebruik van chemische middelen.41 

Ookk Biocidenrichtlijn 98/8 bevat bepalingen inzake een juist gebruik. Deze 
richtlijnn bevat de mogelijkheid tot onderlinge vergelijking van de werkzame 
stoffen.. De toelatingscriteria voor de biociden blijven evenwel gericht op het 
afzonderlijkee product en bijvoorbeeld niet op de mogelijke gecombineerde effec-
tenn vanwege het gebruik van meerdere middelen of stoffen. 

Voorr een meer algemeen milieuproductbeleid voor bestrijdingsmiddelen zijn 
duss op onderdelen in de wetsgeschiedenis en in de richtlijnen aanzetten te vin-
den,, maar deze zijn niet of zeer beperkt uitgewerkt in concrete bepalingen. 

9.1.49.1.4 Conclusies doelstellingen 

Binnenn de Bmw-doelstellingen, die zich vanouds richten op de kwaliteit van het 
bestrijdingsmiddell  en op het voorkómen van ongewenste neveneffecten van het 
gebruikk van het product, krijgt de bescherming van mens en milieu in de loop 
vann de tijd een zwaarder accent. Aanvankelijk bevatten de globale toelatingscrite-
riaa een zekere afwegingsruimte voor de toelatingsinstantie. Naarmate de toela-
tingscriteriaa verder worden uitgewerkt in een concrete normstelling wordt deze 
afwegingsruimtee beperkter. 

TKK 1970-1971, nr. 11 262, nr. 3, p. 6. 
Afgezienn van de 'alternatieventoets' die in 1993 (Stb. 484) in de wet werd opgenomen, maar die 
nooitt werd toegepast en die in 1994 werd geschrapt (zie par. 11.2.1). 
Overr de implementatie van deze bepaling zie par. 12.1.5. 



2644 Hoofdstuk 9 

Vanoudss kent de wet geen prioritering binnen de doelstellingen. Richtlijn 
91/4144 creëert een zekere prioriteit voor de beschermingsdoelstelling ten opzich-
tee van landbouwbelangen. De Bmw-wetswijzigingen vanaf 2001 richten zich juist 
sterkk op het landbouwbelang. De Bmw wordt steeds meer een wet met enerzijds 
strengee toelatingscriteria, maar met anderzijds vele uitzonderingen ten behoeve 
vann andere doelstellingen. 

Voorr een meer algemeen milieuproductbeleid zijn in de wetsgeschiedenis en 
inn de richtlijnen alleen aanzetten te vinden. 

Dee commerciële belangen van toelatinghouders en gebruikers spelen een rol 
bijj  de termijnstellingen van beëindigingen en intrekkingen van de toelating. Deze 
belangenn kunnen evenwel bij de besluitvorming over toelating en beëindiging, in 
hett licht van de belangen die de wet beoogt te beschermen, geen rol van beteke-
niss spelen. 

9.22 Systematiek van de wet 

9.2.77 Het toelatingsstelsel 

Hett centrale instrument van de Bmw is de toelating. De wet verbiedt de handel 
inn en het gebruik van een bestrijdingsmiddel dat niet is toegelaten. Voor toelating 
vann een bestrijdingsmiddel op de Nederlandse markt vereist de wet een preven-
tievee toets, waarbij het middel wordt beoordeeld op deugdelijkheid en op neven-
effecten.. Voor deze toetsing bevat de wet globale toelatingscriteria, die ook 
geldenn voor vervolgbesluiten, zoals de verlenging of de intrekking van een toela-
ting.42 2 

Terr uitwerking van de toelatingscriteria kunnen sinds 1993 bij amvb nadere 
regelss worden gegeven op grond van art. 3a Bmw. Mede door richtlijn 91/414 
kwamm sindsdien veel uitvoeringsregelgeving tot stand voor de toelatingsbeoor-
delingg en -besluitvorming. Inzake residuen van bestrijdingsmiddelen in voedings-
middelenn bestaat al langer uitvoeringsregelgeving.43 

Overr de toelatingsprocedure bevat de wet zelf enkele bepalingen, onder meer 
overr de toelatingsaanvraag, over dossiergegevens en geheimhouding van gelever-
dee gegevens en over de aanvraag voor aanwijzing van een werkzame stof.44 

Procedurelee zaken worden echter vooral in ministeriële regels neergelegd.45 

Dee Bmw geeft aan welke voorschriften bij het toelatingsbesluit moeten wor-
denn opgenomen en welke daarbij kunnen worden opgenomen. Ook de wet zelf 
bevatt voorschriften, zowel voor de handel als voor het gebruik van bestrijdings-
middelen,, zoals een afleververbod voor bepaalde middelen aan personen onder 
eenn bepaalde leeftijd. Bij of krachtens amvb kunnen (en worden) velerlei voor-
schriftenn worden gegeven voor de handel en het gebruik, onder meer voor de 
veiligheidd en gezondheid bij de arbeid. Ter uitvoering van communautaire maat-

Bmw,, art. 2 - 7. 
Bmw,, art. 16; Residubesluit en Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen. 
Bmw,, art. 4, 4a. 
Regelingg toelating bestrijdingsmiddelen 1995. 
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regelenn kunnen bij amvb regels worden gegeven.46 

Dee wet bevat een vergunningenstelsel voor de volgende handelingen met 
bestrijdingsmiddelen:: uitvoeren gewasbescherming (en dierplaagbestrijding), be-
drijfsvoerenn gewasbescherming en distribueren gewasbeschermingsmiddelen.47 

Inn 2003 zijn er op grond van de Bmw een vijftiental algemene maatregelen 
vann bestuur en een twintigtal ministeriële regelingen in werking. 

9.2.29.2.2 Uitzonderingen op het toelatingsstelsel 

Richtlijnn 98/8 brengt mee dat voor bepaalde biociden, in plaats van een toelating, 
alleenn een registratie vereist is. Preventieve toetsing zal voor deze middelen 
alleenn plaatsvinden bij de beoordeling van de werkzame stof op EG-niveau en 
niett meer door de lidstaat bij - administratieve - registratie van het middel. 

Vann het toelatingsstelsel kan in bepaalde situaties of voor bepaalde bestrij-
dingsmiddelenn worden afgeweken, waardoor niet-toegelaten middelen mogen 
wordenn verhandeld en/of gebruikt. Zo is er een vrijstellings- of ontheffingsrege-
lingg voor onvoorziene noodsituaties, voor situaties waarin landbouwbelangen 
afwijkingg dringend vereisen en voor proeven.48 Bij ministeriële regeling zijn 
sommigee bestrijdingsmiddelen geheel uitgezonderd van de toepassing van de 
wet.499 Voor de toelating van middelen op basis van bestaande werkzame stoffen 
diee nog niet op EG-niveau zijn beoordeeld, gelden gedurende langere tijd over-
gangsbepalingen.500 Sinds 2002 zijn voor deze middelen nieuwe instrumenten in 
dee wet opgenomen: de aanwijzing van stoffen en de van rechtswege toelating van 
middelen.511 Sinds 2003 is de reikwijdte van de 'uitbreidingstoelating' voor deze 
middelenn sterk verruimd.52 Ook voor middelen op basis van nieuwe, nog niet 
opp EG-niveau beoordeelde stoffen, is uitzondering van het toelatingsvereiste 
mogelijk,, via een 'voorlopige toelating'.53 

9.2.39.2.3 Bevoegdheden en taken 

Bijj  de uitvoering van de wet zijn de bewindslieden betrokken van Landbouw, 
Natuurbeheerr en Voedselkwaliteit (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS),, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en 
Socialee Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hoewel de doelstellingen van de wet 
ookk de bescherming van het oppervlaktewater betreffen, is de minister van Ver-
keerr en Waterstaat formeel niet bij de uitvoering van de wet betrokken. 

Bmw,, art. 11-13, 14, 23. 
Ingevolgee art. 13: Besluit vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen. 
Bmw,, art. 16a, 16aa, 15. 
Art.. 1, derde lid, Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen. 
Bmw,, art. 25. 
Bmw,, art. 25d. 
Bmw,, art. 5, zevende - negende lid. De uitbreidingstoelating houdt kortgezegd in dat het CTB het 
toepassingsgebiedd van een toegelaten middel kan uitbreiden zonder dat nieuwe gegevens vereist zijn 
(ziee par. 10.4.4). 
Bmw,, art. 24. 
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Waarr de wet ministeriële bevoegdheden toekent, gebeurt dit doorgaans aan 
'Onzee betrokken Minister'. Dit is voor gewasbeschermingsmiddelen de minister 
vann LNV in overeenstemming met de drie andere ministers, en voor biociden de 
ministerr van VWS in overeenstemming met de drie andere ministers. De be-
voegdhedenn en taken van de toelatingsinstantie, het College voor de toelating van 
bestrijdingsmiddelen,, en van de betrokken minister ten opzichte van het CTB, 
zoalss de bevoegdheid aanwijzingen te geven, worden in de wet geregeld.54 

Dee regelgevende bevoegdheden van de betrokken minister zien, behalve op 
dee toelatingsprocedure en op de regels voor het leveren van gegevens, ook op 
samenstellings-- en verpakkingsvereisten, voorschriften inzake veiligheidstermij-
nenn en andere gebruiksbepalingen, voorschriften inzake het voorhanden hebben 
vann bepaalde bestrijdingsmiddelen en administratie- en registratieverplichtingen. 
Krachtenss amvb kunnen bij ministeriële regeling velerlei toelatingscriteria wor-
denn uitgewerkt, waaronder residunormen voor voedingsproducten.55 

9.33 Werkingssfeer van de wet 

9.3.19.3.1 Handel en gebruik binnen Nederland 

Dee Bmw reguleert de handel in en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Ne-
derland.. Het afleveren, voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van 
eenn bestrijdingsmiddel is verboden, tenzij het middel ingevolge de Bmw is toege-
latenn of geregistreerd. Ook het 'binnen Nederland brengen' valt onder de Bmw 
(art.. 2, eerste lid). De wet heeft geen betrekking op de productie van bestrij-
dingsmiddelen. . 

9.3.1.19.3.1.1 Uitzondering voor bestrijdingsmiddelen bestemd voor uitvoer 
Hett verbod op het verhandelen van een niet toegelaten middel geldt niet voor de 
middelenn die kennelijk zijn bestemd voor uit- of doorvoer, althans wanneer deze 
middelenn niet worden aangeboden op voor het publiek toegankelijke verkoop-
plaatsenn (art. 2, derde lid). Voor deze middelen gelden alleen de vereisten uit het 
Besluitt uitvoer bestrijdingsmiddelen. 

Hett Besluit uitvoer bestrijdingsmiddelen bevat administratie- en bewaarverplich-
tingenn voor het voorhanden of in voorraad hebben en het afleveren van bestrij-
dingsmiddelenn bestemd voor uit- en doorvoer (art. 3 en 4 van het Besluit). 
Voorr gewasbeschermingsmiddelen geldt als uitvoervoorwaarde dat het middel is 
toegelatenn in de EU-lidstaat van bestemming en voldoet aan de daar geldende 
controlevoorschriften.. Bij uitvoer naar een derde land mag het middel daar niet 
verbodenn zijn. Voor biociden geldt als voorwaarde dat het middel in de EU-lidstaat 
vann bestemming of in het derde land van bestemming niet verboden is (art. 2 van 
hett Besluit). Deze verplichtingen zijn met name bedoeld ter ondersteuning van de 
handhaving.. De Algemene Inspectie Dienst (AID) wordt bij het aantreffen van niet 

Bmw,, art. la-lm. 
Onderr meer Bmw, art. 3, 4, 5a, 9a, 13, 13a, 16. 
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toegelatenn middelen vaak geconfronteerd met een beroep op de exportclausule van 
art.. 2, derde lid, van de wet, aldus de toelichting bij het Besluit. 

Dezee uitzonderingsregeling voor uitvoer vloeit voort uit de 'vrij-verkeersclausu-
le'' van richtlijn 91/414, art. 3, tweede lid. Deze clausule bepaalt dat productie, 
opslagg en verkeer van middelen die zijn bestemd voor gebruik in een andere lid-
staat,, niet mogen worden belemmerd voorzover aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan.. De toelichting bij het Besluit geeft als motivering voor de administratie-
voorschriftenn dat daarmee de samenwerkingsverplichting van de richtlijn kan 
wordenn nagekomen. 

Dezee Bmw-uitzonderingsregeling voor middelen bestemd voor export omvat 
ookk biociden. De Biocidenrichtlijn kent echter niet een vergelijkbare 'vrij-ver-
keersclausule'' voor middelen bestemd voor uitvoer. De levering voor opslag en 
verzendingg met als bestemming een andere lidstaat wordt dan niet uitgezonderd 
vann het 'op de markt brengen' (richtlijn 98/8, art. 2, eerste lid (h)). De Bmw-
uitzonderingsregelingg lijk t dan ook voor de uitvoer van biociden niet in overeen-
stemmingg te zijn met de Biocidenrichtlijn. 

9.3.1.29.3.1.2 Uitzondering voor gebruik door de particulier 
Vann het verbod op het gebruik van een niet-toegelaten middel is ook uitgezon-
derdd het gebruik (en het daartoe voorhanden of in voorraad hebben) door een 
particulierr van een biocide in de door hem bewoonde ruimte (art. 2, vierde lid). 
Dezee uitzondering kwam indertijd voor bestrijdingsmiddelen in de wet omdat de 
controlee bij particulieren niet uitvoerbaar werd geacht.56 Voor gewasbescher-
mingsmiddelenn verviel de uitzondering bij de implementatie van richtlijn 91/414, 
omdatt de richtlijn deze uitzondering niet kent.57 Richtlijn 98/8 kent deze uitzon-
deringg evenmin. Het voor biociden handhaven van de uitzonderingsbepaling voor 
dee particulier is daarom niet in overeenstemming met de Biocidenrichtlijn. 

9.3.29.3.2 Het begrip bestrijdingsmiddel 

Niett altijd is duidelijk of sprake is van een bestrijdingsmiddel in de zin van de 
Bmw.. Een middel kan niet onder de definitie vallen, er kunnen twijfels zijn over 
dee bestemming of het middel kan uitgezonderd zijn van de toepassing van de 
Bmw.. De grens van wat nu wel of niet een bestrijdingsmiddel is, is niet altijd 
duidelijk. . 

9.3.2.19.3.2.1 De definitie 
Dee Bmw heeft betrekking op middelen die worden gebruikt in de landbouw en 
daarbuiten,, bijvoorbeeld in de industrie, langs wegen, in openbaar groen, op 

TKK 1960-1961, 6015, nr. 5, p. 5 en TK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 8. 
Dezee uitzondering gold voorheen - om handhavingstechnische redenen - voor alle bestrijdingsmid-
delen.. De Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn voorziet evenwel niet in de mogelijkheid om deze 
uitzonderingg te maken. Daarom geldt deze nu alleen voor de niet-landbouwmiddelen, aldus de 
regeringg destijds (TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 17). 
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schepenn en in en rond het huis. De vanouds gehanteerde tweedeling tussen land-
bouwmiddelenn en niet-landbouwmiddelen58 wordt na de implementatie van de 
richtlijnenn 91/414 en 98/8 een tweedeling tussen gewasbeschermingsmiddelen en 
biocidenn geworden. De Bmw definieert een gewasbeschermingsmiddel als: 

(...)) 'werkzame stof of een preparaat dat één of meer werkzame stoffen bevat, be-
stemdd om te worden gebruikt om (...)' (waarna een opsomming volgt van de be-
stemmingen:: het beschermen van planten of plantaardige producten tegen organis-
men,, het beïnvloeden van levensprocessen van planten59, het bewaren van plant-
aardigee producten, het doden van ongewenste planten, het vernietigen van delen 
vann planten of het remmen dan wel voorkomen van ongewenste groei (Bmw, art. 
1,, eerste lid, (g)). 

Voorr een biocide bevat de Bmw een vergelijkbare omschrijving: 

'werkzamee stof of preparaat, welke in de vorm waarin die stof of dat preparaat aan 
dee gebruiker wordt geleverd, een of meer werkzame stoffen bevat, en bestemd is 
omm (...) niet zijnde een gewasbeschermingsmiddel ...' (waarna een opsomming 
volgtt van bestemmingen; kort gezegd: vernietigen, afweren, onschadelijk maken, 
effectenn voorkomen of op andere wijze langs chemische of biologische weg bestrij-
denn van een schadelijk organisme. Het gaat hierbij om middelen niet zijnde een 
gewasbeschermingsmiddell  welke zijn opgenomen in een ministeriële lijst van 
soortenn biociden (art. 1, eerste lid, (h) en vijfde lid). 

Dee omschrijving van het begrip bestrijdingsmiddel is met de implementatie van 
richtlij nn 91/414 op enkele punten gewijzigd. De Bmw-omschrijving had voorheen 
dee 'stof als uitgangspunt. Na de implementatie is dat een 'werkzame stof of een 
preparaat'.600 Andere stoffen dan werkzame stoffen vallen daardoor niet meer 
onderr de wet indien ze geen deel uitmaken van een preparaat.61 

Dee in een bestrijdingsmiddel opgenomen hulpstoffen, ook wel 'inerte stoffen' 
genoemd,, vormen een enigszins grijs gebied.62 Deze stoffen maken onderdeel 

Dee landbouwbestrijdingsmiddelen werden, naar de plaats in het toenmalige artikel, aangeduid als 
dee 'lid-1-middelen' en de niet-landbouwbestrijdingsmiddelen als de 'lid-2-middelen'. 
Middelenn die onder de meststoffenwetgeving vallen, worden in dit artikel uitgezonderd. 
Hett begrip preparaat is in de Bmw overigens niet gedefinieerd. Richtlijn 91/414 definieert in art. 
22 een preparaat als een mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen, waarvan ten min-
stee één een werkzame stof is. 
Bestrijdingsmiddelenn kunnen als 'andere stoffen' bijvoorbeeld uitvloeiers, hechters of kleurstoffen 
bevatten.. De toelichting bij de wijziging van diverse uitvoeringsregelingen en -besluiten vermeldt 
datt aanpassingen nodig zijn nu hechters voor het ontsmetten van zaden en dergelijke stoffen niet 
langerr onder de Bmw vallen. In casu betrof het de toenmalige Regeling uitzondering bestrijdings-
middelenn (art. 1, aanhef en sub I, (0), waarbij bepaalde hechters werden uitgezonderd. Deze uit-
zonderingg werd geschrapt (Sten. 1995, 41). 
Ditt zijn de stoffen in een bestrijdingsmiddel die niet werkzaam zijn voor het doel van het middel. 
Dezee hulpstoffen kunnen evenwel nevenwerkingen hebben of de werking van de actieve stof be-
ïnvloedenn (zie ook Deel IV, par. 20.2.3). 
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uitt van het middel, maar worden niet als aparte stof vermeld.63 

Dee Bmw-omschrijving wijkt af van richtlijn 91/414 omdat de Bmw voor ge-
wasbeschermingsmiddelenn niet de toevoeging bevat 'in de vorm waarin zij aan 
dee gebruiker worden geleverd'. Een werkzame stof valt daarmee al onder de 
Bmw-omschrijvingg als zij nog niet de vorm (maar wel de bestemming) heeft om 
aann de gebruiker te worden geleverd (Bmw art. 1, eerste lid, (g). De Bmw-om-
schrijvingg van een biocide volgt wel de richtlijn-definitie. 

Hett begrip werkzame stof omvat ook micro-organismen64, zodat deze bij 
toepassingg als biologisch bestrijdingsmiddel ook onder de Bmw vallen. Dat geldt 
niett voor insecten die worden ingezet ter bestrijding van plagen. De wet is ook 
vann toepassing op bestrijdingsmiddelen die uit genetisch gemodificeerde organis-
menn bestaan of deze bevatten.65 

9.3.2.29.3.2.2 De bestemming 
Óff  een middel als bestrijdingsmiddel moet worden aangemerkt, wordt bepaald 
doorr de aan de stof gegeven bestemming zoals die blijkt uit het gebruik of uit de 
wijzee waarop deze stof op de markt wordt gebracht. De memorie van toelichting 
verwoordtt dit als volgt: 

'Zoalss uit de omschrijving van het begrip bestrijdingsmiddel blijkt, dient de vraag, 
off  een bepaalde stof als bestrijdingsmiddel moet worden aangemerkt, te worden 
beantwoordd aan de hand van de aan die stof gegeven bestemming, zoals deze uit 
hett gebruik als zodanig, dan wel uit de wijze van presentatie in het verkeer 
blijkt.'66 6 

Dee memorie van antwoord vult dit aan: 

'Dee ondergetekenden vrezen niet, dat de ruime definitie van het begrip bestrij-
dingsmiddell  tot moeilijkheden zal leiden. Beslissend is immers niet de stof of het 
mengsell  van stoffen, maar de daaraan gegeven bestemming, blijkende ofwel uit de 
presentatiee op de markt, of uit het daadwerkelijke gebruik, dat van de stof wordt 
gemaakt.. '67 

Onderr verwijzing naar deze passages is deze uitleg van het begrip bestrijdings-
middell  in de jurisprudentie bevestigd.68 

Ziee over deze stoffen ook deel IV, par. 20.2.3. 
Mett inbegrip van een virus of fungus (art. 1, eerste lid, (e)). 
Alduss TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 17. De memorie van toelichting voegt hieraan toe dat dit 
onverlett laat dat ook een beoordeling plaatsvindt in het kader van het Besluit genetisch gemodifi-
ceerdee organismen Wet milieugevaarlijke stoffen. 
TKK 1959-1960, 6014, nr. 3, p. 7. 
TKK 1960-1961, 6014, nr. 5, p. 9. 
HRR 5 maart 1991, NJ 1991, 510, m.nt. ThWvV. Zie met name de conclusie van de advocaat-gene-
raal.. In deze uitspraak wordt ook de term afweren ruim uitgelegd: ook de stof die voorwaarden 
scheptt waarin de organismen niet kunnen gedijen, valt daaronder. In casu ging het om het verkopen 
enn aanbevelen van een middel tegen houtrot (Improsol). 
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9.3.2.39.3.2.3 Uitzonderingenen uitbreiding 
Middelenn of groepen middelen kunnen door de betrokken minister worden uitge-
zonderdd van de Bmw (art. 1, derde lid). Dat is gebeurd in de Regeling uitzonde-
ringg bestrijdingsmiddelen. 

Dee Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen bevat een dertigtal (groepen) midde-
lenn die worden uitgezonderd van de toepassing van de Bmw, waaronder middelen 
diee zodanig onschadelijk worden geacht dat toepassing van de wet niet noodzake-
lij kk en zinvol is. Voorbeelden zijn citronella-olie, spiritus, zeep, knoflookextracten, 
koolzuurgass en pijpzwavel, alle voor bepaalde bestemmingen. Het gaat hierbij om 
middelenn die in de praktijk slechts op kleinschalige wijze, met niet-emissiegevoeli-
gee toepassingen en slechts in particulier verband of in de biologische landbouw als 
bestrijdingsmiddell  worden ingezet, dan wel om middelen met een laag risicoprofiel 
enn een beperkt gebruik in gangbare teelten.69 Ook middelen die onder andere wet-
gevingg vallen, zoals conserveermiddelen in de zin van de Warenwet en geneesmid-
delenn in de zin van de Wet op geneesmiddelenvoorziening, zijn in deze Regeling 
uitgezonderdd van de Bmw. Dat de grenzen hier arbitrair kunnen zijn, blijkt uit de 
uitzonderingg van middelen die door uitwendige toepassing op dieren dienen tot 
bestrijdingg of afwering van 'op of bij dieren voorkomende insecten of mijten' 
(ectoparasiticiden)) (art. l(II)(k)) , nadat deze middelen in EG-regelgeving als dier-
geneesmiddell  werden aangemerkt.70 

Hett begrip bestrijdingsmiddel kan bij amvb worden verruimd doordat met (werk-
zame)) stoffen ook andere zelfstandigheden kunnen worden gelijkgesteld.71 Ook 
kunnenn andere bestemmingen worden gelijkgesteld met aangewezen bestemming-
en.722 Dit laatste is gebeurd voor het bestrijden van organismen in drinkwater 
(anderss dan in waterleidingbedrijven) en voor het via orale toediening bij dieren 
bestrijdenn van bepaalde insecten.73 

9.3.2.49.3.2.4 Ook andere producten een bestrijdingsmiddel ? 
Inn de omschrijving van het begrip biocide gaat het om het middel zoals dat - in 
welkee vorm dan ook - aan de gebruiker wordt geleverd, dat werkzame stoffen 
bevatt en een bepaalde bestemming heeft. 

Toelichtingg bij de wijziging van de Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen {Stcrt. 2000, 54). 
Toelichtingg wijziging Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen, Stcrt. 1994, 211. Zie evenwel 
deell  II , par. 5.1.3.2. 
Bijvoorbeeldd agentia in verband met biologische bestrijding (TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 16). 
Bmw,, art. 1, vierde lid. 
Besluitenn ter uitvoering van art. 1, vierde lid, (b) Bmw, Stb. 1984, 174 en Stb. 1989, 88. De be-
strijdingg van insecten bij dieren had betrekking op voor dieren hinderlijke of schadelijke insecten 
diee voorkomen op of zich ontwikkelen in de mest van deze dieren. Tegen het ontwerp-Besluit 
inzakee de uitbreiding met de middelen voor orale toediening bij dieren werd indertijd door een 
groott aantal leden van de Bestrijdingsmiddelencommissie bezwaar gemaakt, vooral vanwege de 
raakvlakkenn met de Bestrijdingsmiddelenwet zelf (enkele middelen vielen daar reeds onder), de 
Diergeneesmiddelenwett en de Warenwet (toelichting bij dit Besluit). De bezwaren leidden alleen tot 
eenn tekstuele verduidelijking. Beide besluiten zijn in 1995 vervangen {Stb. 1995, 77) en opnieuw 
vastgesteldd vanwege notificatieverplichtingen {Stb. 1997, 679). 
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Inn verband met producten die zijn behandeld met een werkzame stof van een 
biocide,, en die erop gericht zijn dat het biocide vrijkomt bij het gebruik van het 
productt ('designed to release'), geeft een EG-'Guidance document' aan dat de 
kwalificatiee als bestrijdingsmiddel niet afhangt van de vorm van het product, 
maarr dat bepalend is of de werkzame stof een 'inseparable ingredient' van het 
productt is. Deze producten - als voorbeeld wordt genoemd een behandeld mus-
kietennett - kunnen onder de Biocidenrichtlijn vallen, ook al valt het product op 
zichh niet onder de richtlijn, aldus het 'Guidance document'.74 Wanneer een be-
strijdingsmiddell  gekoppeld aan een ander product op de markt wordt gebracht, 
zouu dus, onder de genoemde voorwaarden, het gehele product onder de vereisten 
vann de Bmw kunnen vallen. 

Ditt roept de vraag op of bijvoorbeeld een schip dat is behandeld met aangroeiwe-
rendee verf waarvan de gifstof bij het varen vrijkomt, onder de Bmw zou vallen. 
Dee criteria 'designed to release' en 'inseparable ingredient' lijken ook hier van toe-
passingg te zijn. Een verschil met het genoemde voorbeeld is dat de verf doorgaans 
alss middel op de markt zal zijn gebracht, waarbij het opbrengen als 'gebruik' 
wordtt beschouwd en waar, bij toelating, ook de effecten in het water beoordeeld 
dienenn te zijn. Handhaving zal hier evenwel problematisch kunnen zijn, ook als het 
eenn niet toegelaten middel betreft. Het onderscheiden van twee typen gebruik - het 
opbrengenn en het in het water hebben - lijkt hier gewenst, met name met het oog 
opp handhaving in het geval van niet-toegelaten middelen. 

Inn de bestrijdingsmiddelenregelgeving in de VS geldt voor een behandeld product 
datt dit alleen van deze regelgeving is uitgezonderd indien het product is behan-
deldd met een geregistreerd bestrijdingsmiddel.75 

Voorschriftenn voor een met bestrijdingsmiddel behandeld product kunnen 
niett altijd bij de toelating worden gegeven, omdat deze onduidelijkheden en 
onzekerhedenn kan meebrengen voor de toepasser van het middel, aldus een CBB-
uitspraakk inzake verduurzaamd hout.76 Het CBB wijst op art. 5a Bmw, op basis 
waarvann die voorschriften wel kunnen worden gegeven (zie par. 12.2). 

Hett voorgaande maakt duidelijk dat de grens tussen enerzijds een bestrijd-
ingsmiddell  dat gekoppeld aan een ander product op de markt komt, en anderzijds 
eenn product dat is behandeld met een bestrijdingsmiddel, niet gemakkelijk te 
trekkenn valt. Niet altijd is duidelijk wanneer sprake is van het gebruik van het 
bestrijdingsmiddel.. Bij een middel dat pas zijn werking krijgt door de koppeling 
aann en het gebruik van een ander product, is verdedigbaar dat ook deze fase als 
'gebruik'' van het bestrijdingsmiddel wordt beschouwd. De minister van VWS 
heeftt het standpunt ingenomen bij aangroeiwerende verven alleen het aanbrengen 
vann het middel als 'gebruik' te beschouwen.77 

Ziee deel III , par. 5.1.3.2. 
Deell  IV, par. 20.2.1. 
CBBB 21 november 2000, M en R 2001/2, nr. 26K. 
Ziee hierover Pres. Rb. Den Haag 11 april 2002, KG 02/331 (International Paint e.a./Staat der Ne-
derlanden),, onder 1. 
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9.3.2.59.3.2.5 Genetisch gemodificeerde planten een bestrijdingsmidddel? 
Ookk een plant die genetisch gemodificeerd wordt teneinde een eigen toxine (gif-
stof)) te produceren en die als zodanig op de markt gebracht wordt, moet mijns 
inziens,, als bestrijdingsmiddel worden beschouwd, vanwege de specifieke be-
stemmingg (bestrijding of wering van insecten) waarmee de plant op de markt 
wordtt gebracht en aan gebruikers wordt geleverd. De plant is zo gemodificeerd 
datt deze zelf het toxine (werkzame stof) produceert en in het milieu brengt. Met 
dee plant wordt ook het betreffende toxine op de markt gebracht. Naast een toet-
singg in het kader van de Wms (Besluit genetisch gemodificeerde organismen) 
lijk tt een Bmw-deugdelijkheidstoetsing (onder meer met het oog op resistentie) 
hierr vereist. 

Dee bevoegdheid tot het bij amvb gelijkstellen van andere zelfstandigheden 
mett werkzame stoffen (art. 1, vierde lid (a) kan voor situaties als deze relevant 
zijn.. Gezien de systematiek van de richtlijnen kan evenwel betwijfeld worden of 
dezee gelijkstelling vereist is. Het gaat in de richtlijn immers om de werkzame 
stoff  in de vorm waarin deze wordt geleverd aan de gebruiker. Het toxine dat in 
dee plant via modificatie tot ontwikkeling wordt gebracht, heeft de bestemming 
bestrijdingsmiddel.78 8 

9.3.2.69.3.2.6 Conclusies 
Hett begrip bestrijdingsmiddel wordt ruim gedefinieerd. De wijze van aanbieden 
opp de markt en het gebruik zijn daarbij bepalend. Bij amvb is een verdere verrui-
mingg van de reikwijdte van de Bmw mogelijk. Middelen kunnen bij ministeriële 
regelingg ook worden uitgezonderd. 

Wanneerr een bestrijdingsmiddel in combinatie met een ander product op de 
marktt komt of wordt gebruikt, is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van 
gebruikk van een bestrijdingsmiddel en op welke wijze regulering plaatsvindt. 
Verdedigbaarr is dat in sommige gevallen het gehele product onder de Bmw valt. 
Beleid,, regelgeving en jurisprudentie zijn hier nog onvoldoende uitgekristalli-
seerd. . 

9.44 Ontwikkelingen bestrijdingsmiddelenregelgeving sinds 1990 

Sindss 1990 is er een sterke toename van nieuwe regelgeving en is de bestaande 
regelgevingg op bestrijdingsmiddelengebied ingrijpend gewijzigd. Deze paragraaf 
bevatt een samenvatting van belangrijke wijzigingen sinds 1990. Par. 9.5 bevat 
eenn chronologisch overzicht van wetswijzigingen en de uitvoeringsregelgeving 
vann de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. 

Ziee de regulering onder de FIFRA, Deel IV, par. 20.2.2. 
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9.4.19.4.1 Wetswijzigingen 

VóórVóór 2000 
Inn de jaren negentig is de Bmw tien maal gewijzigd. De wetswijziging van 
j993799 j s j e e e r s te belangrijke wetswijziging na 1975.80 Het voorstel tot deze 
wetswijziging,, dat dateert uit 1987, verandert ingrijpend gedurende de parle-
mentairee behandeling.81 Aanvankelijk opgenomen bepalingen worden geschrapt, 
zoalss een bepaling over het als intrekkingsgrond opnemen van misbruik, welke 
eenn belangrijke aanleiding was voor de wetswijziging. Dat gebeurt ook met een 
bepalingg inzake het opheffen van de Bestrijdingsmiddelencommissie.82 Het vo-
orstell  tot opheffen van de gemeentelijke bevoegdheid tot het maken van verorde-
ningenn op het gebied van de Bmw, blijf t in stand. Nieuwe bepalingen worden in 
dee loop van de parlementaire behandeling toegevoegd, zoals de 'alternatieven-
toets''toets'' (onder bepaalde voorwaarden geen toelating indien minder bezwaarlijke 
middelenn beschikbaar zijn), de verruiming van rechtsbeschermingsmogelijkheden 
(waardoorr ook derde-belanghebbenden na bezwaar in beroep kunnen gaan tegen 
toelatingsbesluiten)) en de wettelijke basis voor het in regelgeving uitwerken van 
dede toelatingscriteria. Deze toelatingscriteria worden uitgebreid doordat de wette-
lijkee normen nu ook betrekking kunnen hebben op de kwaliteit van bodem, water 
ofof lucht. De bescherming van gezondheid en veiligheid van degene die na toe-
passingpassing door werkzaamheden met het middel in aanraking komt, en de bescher-
mingg van het welzijn van te bestrijden dieren worden afzonderlijke toelatings-
criteria. . 

Eindd 1993 volgt een tweede wetswijziging waardoor het gesloten-dossier-
stelselstelsel in de Bmw een wettelijke basis krijgt.83 Dit stelsel, waarbij een toelating-
aanvragerr slechts in bepaalde gevallen mag verwijzen naar onderzoeksgegevens 
diee eerder door anderen werden geleverd, werd al sinds 1982 gehanteerd. Het 
CBBB concludeert evenwel in 1991 dat de wettelijke grondslag voor het gesloten-
dossierstelsell  onvoldoende is.84 Bij deze wetswijziging worden ook bepalingen 
opgenomenn ter vermindering van het aantal dierproeven. 

Eenn dag na deze wetswijziging wordt de Bmw aangepast aan de Algemene 
wetwet bestuursrecht (Awb).85 De wettekst zoals deze luidt na de wetswijziging van 

799 Wet van 21 april 1993, Stb. 1993, 484 (in werking getreden 1 november 1993). 
800 De Bmw werd ook gewijzigd in 1986 en in 1988. Dit waren kleine wetstechnische wijzigingen 

vanwegee andere wetgeving: een terminologische aanpassing aan de Meststoffenwet (Stb. 1986, 598) 
enn een wijziging van art. 16 Bmw in verband met de verwijzing naar de Warenwet (Stb. 1988, 
358). . 

811 Kamerstukken 20 319. 
822 De adviescommissie die de regering adviseerde over onderwerpen van algemene aard met betrek-

kingg tot bestrijdingsmiddelen (art. 20 Bmw-oud). 
833 Wet van 22 december 1993, Stb. 1994, 51 (Kamerstukken 23 156). 
844 CBB 13 december 1991, ABkort 1991, 1414, UCB 1991, 84, m.nt. JCJD (gesloten dossier). 
855 Stb. 1993, 690 (wetswijziging 23 december 1993, Aanpassingswet Awb III) . 
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211 april 1993, wordt hiermee gewijzigd, aldus deze Aanpassingswet.86 Naast 
tekstuelee en technische procedurele aanpassingen, worden de beroepsbepaling en 
dee geheimhoudingsbepaling gewijzigd. Beroep door 'degene die rechtstreeks in 
zijnn belang wordt getroffen door een op grond van deze wet genomen besluit', 
wordtt nu beroep door 'een belanghebbende' (art. 8) en is daarmee conform de 
Awb.. De geheimhoudingsbepaling vermeldt nu dat de geheimhoudingsplicht 
ingevolgee art. 2:5 Awb niet geldt ten aanzien van die bestanddelen van een 
bestrijdingsmiddel,, welke giftig zijn voor de mens, of voor dieren of planten 
welkerr instandhouding gewenst is.87 

Eindd 1994 vindt een Bmw-wijziging plaats ter implementatie van richtlijn 
91741'491741'4..8888 Een belangrijke materiële wijziging is de uitbreiding van de toela-
tingscriteria.tingscriteria. Nu moet 'vastgesteld' zijn dat aan deze criteria is voldaan, terwijl 
daaroverr voorheen 'redelijke zekerheid' moest bestaan. Voor gewasbescherming-
smiddelenn vindt de beoordeling van de werkzame stofmx op EG-niveau plaats. 
Toelatinghouderss krijgen een verplichting tot het leveren van nieuwe informatie 
overr mogelijke gevaarlijke gevolgen. De bevoegdheid tot intrekking van een 
toelatingg indien niet meer aan criteria wordt voldaan, wordt gewijzigd in een 
verplichtingverplichting tot intrekking. Daarnaast zijn er vele procedurele wijzigingen. Hoe-
well  richtlijn 91/414 alleen betrekking heeft op gewasbeschermingsmiddelen, 
bestrijkenn veel onderdelen van de wetswijziging ook de niet-landbouwbestrij-
dingsmiddelen. . 

Inn 1996 wordt een Bmw-wijziging in gang gezet ter verzelfstandiging van het 
CollegeCollege voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB).89 Het CTB heeft 
sindss 1993 op basis van een mandaatregeling de bevoegdheid toelatingsbesluiten 
tee nemen namens de betrokken ministers. Deze wetswijziging, die in 1998 wordt 
vastgesteld90,, treedt in 2000 in werking.91 

Inn 1996 worden ten departemente voorbereidingen getroffen voor een wets-
wijzigingg ter verbetering van controle en handhaving van de Bmw, maar deze 
bereikenn het stadium van parlementaire behandeling niet.92 

Nadatt in 1995 art. 20d, inzake de verplichting advies te vragen aan de Be-
strijdingsmiddelencommissie,, was vervallen,93 kwam in 1997, in het kader van 
dee herziening van het adviesstelsel, de Bestrijdingsmiddelencommissie geheel te 
vervallen.. Art. 20 werd geschrapt.94 In 1997 werden enkele bepalingen in de 

866 De wetswijziging heeft betrekking op de Bestrijdingsmiddelenwet zoals deze komt te luiden nadat 
wetsvoorstell  '20 319' tot wet is verheven, aldus art. 4 van de Aanpassingswet. De betreffende 
wetswijzigingg was op dat moment echter al in werking (sinds 1-11-93). De daarna volgende wets-
wijzigingg 'gesloten dossier' was één dag eerder van kracht geworden. 

811 Bij de volgende wetswijziging werd 'giftig' gewijzigd in 'schadelijk'. 
888 Wet van 15 december 1994, Stb. 1995, 4 (in werking 1 februari en 1 maart 1995) (Kamerstukken 

233 177). 
899 TK 1995-1996, 24 817, nrs. 1-3. 
900 Stb. 1998, 689. 
911 Stb. 1999, 587. 
922 Ambtelijk concept, mei 1996. 
933 Stb. 1995, 355, artikel 11. 
944 Aanpassingswet herziening adviesstelsel, Stb. 1997, 63 (Artikel LXV) . 
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wett gewijzigd in verband met notificatieverplichtingen.95 

Inn 1999 wordt ingevolge een wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie 
aann de Bmw een artikel toegevoegd dat de bevoegdheid verleent bij of krachtens 
amvbb medewerking te vorderen van het bestuur van een bedrij fslichaam.96 

NaNa 2000 
Inn 2001 komt de wetswijziging voor 'landbouwkundig onmisbare gewasbescher-
mingsmiddelen'mingsmiddelen' tot stand.97 Deze wijziging heeft tot doel bepaalde middelen die 
niett voldoen aan de criteria voor milieu en grondwater, maar waarvan het ge-
bruikk voor de landbouw dringend vereist is omdat een alternatief ontbreekt, 
onderr voorwaarden enige tijd toe te laten. Als overgangsregeling worden in een 
bijlagee elf werkzame stoffen voor diverse toepassingen aangewezen en voor een 
bepaaldee periode van rechtswege toegelaten. Beoordeling van deze middelen zal 
volgenn op basis van soepeler, in uitvoeringsregelgeving uit te werken, milieu- en 
grondwaternormen.. De wetswijziging, opgenomen in art. 25c Bmw, bereikt zijn 
doell  niet omdat aan één van de voorwaarden - dat volledige dossiers worden 
ingediendd - niet wordt voldaan. De betreffende toelatingen worden in 2001 als-
nogg vervallen verklaard.98 Art. 25c Bmw komt in 2003 te vervallen, nadat an-
deree wijzigingen voor het op de markt houden van onmisbare middelen zijn 
doorgevoerd.99 9 

Dee wijziging ter implementatie van de Biocidenrichtlijn100 komt in 2002 tot 
stand.1011 Het regime voor biociden verschilt op enkele punten van dat voor ge-
wasbeschermingsmiddelen,, onder meer vanwege het registratievereiste dat voor 
bepaaldee biociden in de plaats komt van het toelatingsvereiste. Deze richtlijn kent 
voorr het op de markt brengen versnelde procedures met minder vereisten, zoals 
dee registratie van biociden met een gering risico. Ook introduceert deze richtlijn 
eenn afweging van voordelen tegen nadelen. Voor het implementeren van diverse 
onderdelenn uit deze richtlijn is in 2003 uitvoeringsregelgeving nog in voorberei-
ding,, zoals bepalingen inzake reclame en het systeem van veiligheidsinformatie-
bladen. . 

Dezee wetswijziging ter implementatie van de Biocidenrichtlijn introduceert 
tevenss de aanwijzing van stoffen en de van rechtswege toelating van middelen als 
structureell  instrument in de Bmw. Het CTB krijgt de bevoegdheid, rekening 
houdendd met neveneffecten, bestaande, nog niet op EG-niveau beoordeelde, 
stoffenn aan te wijzen, waarna een middel op basis van die stof vanaf het einde 
vann de toelatingstermijn van rechtswege toegelaten zal zijn.102 Het CTB-priori-

Stb.Stb. 1997, 709 (Kamerstukken 25 526). 
Stb.Stb. 1999, 253. 
Stb.Stb. 2001, 68 (Kamerstukken 27 076). 
Stcrt.Stcrt. 2001, 152. 
Stb.Stb. 2003, 62. 
TKK 1999-2000, 27 085, nrs. 1-3. 
Stb.Stb. 2002, 461. De implementatietermijn van deze richtlijn eindigde op 14 mei 2000 (Kamerstukken 
288 358). 
Bmw,, art. 25d (in werking getreden 4 december 2002, Stb. 2002, 577). CTB-besluit prioritering 
werkzamee stoffen 2002, Stcrt. 2002, 178 (aanwijzing van circa 240 stoffen). 
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teringg sbeleid is er om capaciteitsredenen op gericht alleen middelen met een 
'hoogg risicoprofiel' inhoudelijk te beoordelen, in afwachting van de EG-beoor-
delingg van de stoffen. Dit beleid, dat eerder door het CBB in strijd met de wet 
werdd geoordeeld103, krijgt daarmee in 2002 in aangepaste vorm104 een wet-
telijkee basis. 

Inn 2003 volgt opnieuw een wetswijziging, bedoeld ter versterking van de 
handhaving,handhaving, onder meer door het creëren van een bevoegdheid tot bestuurlijke 
handhavinghandhaving (bestuursdwang), en het vereenvoudigen van de 'uitbreidingstoela-
tingting '. Tijdens de parlementaire behandeling is aan deze wetswijziging een vrij-
stellings-stellings- of ontheffingsregeling toegevoegd. De betrokken minister krijgt hiermee 
dee bevoegdheid, wanneer de belangen van de landbouw dat dringend vereisen, 
niett of niet meer toegelaten middelen op de markt te houden. Anders dan de 
reedss bestaande regeling voor noodsituaties, is deze vrij stelling s- of ontheffings-
regelingg niet in tijd beperkt en gaat het niet om onvoorziene situaties.105 

9.4.29.4.2 Wijzigingen in uitvoeringsregelgeving 

Dee wetswijzigingen leidden in de afgelopen jaren tot vele nieuwe en gewijzigde 
uitvoeringsregelingenn en -besluiten.106 

Vooruitlopendd op de wetswijziging ter verzelfstandiging van het CTB, is de 
toelatingsbesluitvormingg door de betrokken minister sinds 1993 aan het CTB ge-
mandateerd.1077 Na de inwerkingtreding van de verzelfstandigingswet in 2000, 
waarbijj  de bevoegdheid van de ministers tot het nemen van toelatingsbesluiten 
overgaatt naar het CTB, heeft de mandatering alleen nog betrekking op een speci-
fiekee taak inzake het goedkeuren van onderzoeksmethoden. 

Sindss 1990 komt - deels in het kader van het Meerjarenplan gewasbescher-
mingg - uitvoeringsregelgeving tot stand inzake het toepassen en verhandelen van 
bestrijdingsmiddelen,, onder meer voor de toepassing van grondontsmettingsmid-
delen108,, de vakkennis en vakbekwaamheid van de handelaar en toepasser109 

enn administratievoorschriften voor fabrikanten, importeurs, handelaren en profes-
sionelee gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.110 Met betrekking tot toepas-
singsapparatuurr voor landbouwmiddelen en gebruiksregistratie volgen enkele 
Landbouwschaps-- en later Productschapsverordeningen. Vanaf 2000 komt, met 
hett oog op de emissies van het gebruik, uitvoeringsregelgeving tot stand die 

CBBB 2 juli 2002, M en R 2002/11, nr. 128 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
Dezee aanpassing houdt in dat middelen met een 'hoog risicoprofiel' niet worden aangewezen en dus 
well  inhoudelijk beoordeeld zullen worden. 
Stb.Stb. 2003, 62. Per 1-3-2003 treden slechts enkele bepalingen in werking, waaronder de vrijstel-
lings-- of ontheffingsregeling. 
Voorr vindplaatsen en laatste wijzigingen zie het overzicht van regelgeving in par. 9.5. 
Mandaatregelingg College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (nadien gewijzigd in Mandaat-
besluit). . 
Besluitt regulering grondontsmettingsmiddelen. Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen. 
Besluitt vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen. Uitvoeringsregeling vakkennis-
enn vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen. 
Regelingg administratievoorschriften bestrijdingsmiddelen, gewijzigd in Regeling administratievoor-
schriftenn gewasbeschermingsmiddelen 2001, Stcrt. 2001, 57. 
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behalvee op de Bmw ook op andere wetten is gebaseerd: het Lozingenbesluit open 
teeltt en veehouderij, waarbij teeltvrije zones en voorschriften voor toepassingsap-
paratuurr worden vastgesteld, en het Besluit glastuinbouw. 

Opp basis van het nieuwe artikel 3a Bmw worden vanaf 1995 de wettelijke 
toelatingscriteriaa uitgewerkt in de regelgeving. Dat gebeurt eerst voor gewasbe-
schermingsmiddelen,, met betrekking tot de criteria persistentie, uitspoeling en 
aquatoxiciteit.1111 De richtlijn Uniforme beginselen (Ub), een dochterrichtlijn 
vann richtlijn 91/414, wordt op basis van een gewijzigd art. 3a Bmw in Neder-
landsee regelgeving geïmplementeerd.112 

Dee implementatie van richtlijn 91/414 leidt ook tot andere uitvoeringsbe-
sluiten,, onder meer inzake de uitvoer van bestrijdingsmiddelen113, de wijziging 
vann toelatingsvoorschriften114 en wijzigingen van de aanvraagprocedure.115 

Voorr de niet-landbouwmiddelen (biociden) komt de eerste uitwerking van de 
normstellingg in regelgeving in 1998 tot stand.116 Dit Besluit milieutoelatingsei-
senn niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (biociden) sluit aan bij de normstelling uit 
dee Biocidenrichtlijn, maar is niet bedoeld als implementatie daarvan. Die imple-
mentatiee vindt plaats in 2002, door wijziging van dit Besluit.117 

Middelss wijziging van de Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen wordt in 
19999 voor bepaalde bestrijdingsmiddelen, waaronder een aantal houtverduurza-
mingsmiddelen,, een overgangsregeling gecreëerd voor 'opgebruik en uitverkoop' 
vann middelen waarvan de toelating is beëindigd. 

Voorr gewasbeschermingsmiddelen worden, door wijziging van het Besluit 
milieutoelatingseisenn bestrijdingsmiddelen, aanvullende milieucriteria van het 
Bubb geïmplementeerd, ter beoordeling van middelen op basis van bestaande 
stoffen.. Dit wijzigingsbesluit ('aanvullende milieucriteria') verleent ook een be-
voegdheidd voor de minister om soepelere normen vast te stellen voor bepaalde 
onmisbaarr geachte gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij wordt als overgangs-
regelingg een aanwijzingsbevoegdheid gecreëerd, waarmee middelen waarvan de 
toelatingg is vervallen, nog een bepaalde tijd toegelaten kunnen blijven. Op basis 
hiervann komen in 2000 twee ministeriële regelingen tot stand.118 Nadat onder-
delenn daarvan, op verzoek van milieuorganisaties, door de president CBB zijn 
geschorst,, worden deze regelingen in 2001 ingetrokken.119 De onmisbaarheid 
wordt,, zoals hiervoor aangegeven, in 2001 bij wetswijziging geregeld en uitge-

1111 Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen en Regeling milieutoelatingseisen bestrijdingsmid-
delen,, vervangen door Regeling milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 2000. Verdere uitwer-
kingg van de normstelling is vastgelegd in de Regeling uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdings-
middelen,, nadien gewijzigd in de Regeling uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 
2000. . 

1,22 Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen (Bub). 
1133 Besluit uitvoer bestrijdingsmiddelen. 
1144 Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen. 
1155 Regeling toelating bestrijdingsmiddelen, in 1995 overgegaan in de Regeling toelating bestrijdings-

middelenn 1995. 
1166 Dit Besluit wordt voorafgegaan door de Regeling toelating niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. 
1177 Stb. 2002, 212. 
1188 Tijdelijke regeling aanwijzing landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen I en II. 
1199 Stcrt. 2001, 23. 
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werktt bij ministeriële regeling.120 

Omm onmisbaar geachte middelen op de markt te houden, worden in 2002, 
enkelee vrijstellingen verleend op basis van art. 16a Bmw. Dit vindt zijn vervolg 
inn 2003, waarbij vervolgens ook weer intrekking van een vrijstellingsregeling 
plaatsvindtt vanwege ontbreken van een 'actuele toepassingsnoodzaak' (zie par. 
10.5.3).. Daarnaast komen in het eerste halfjaar van 2003 vrijstellingsregelingen 
voorr middelen op basis van een dertigtal werkzame stoffen tot stand op basis van 
hett nieuwe art. 16aa. Het gaat hierbij om niet toegelaten middelen of niet toege-
latenn toepassingen waarvoor met het oog op knelpunten in de landbouw toestem-
mingg voor handel en gebruik wordt verleend. Nieuwe tijdelijke vrijstellingen 
voorr 2004, op grond van art. 16aa, worden door de voorzieningenrechter ge-
schorstt vanwege onmiskenbare strijd met richtlijn 91/414 (zie par. 10.5.3). 

Naastt deze regelgeving, waarvan hier overigens geen volledig beeld wordt 
geschetst,, hebben sinds 1990 ook vele minder ingrijpende wijzigingen van be-
staandee besluiten en regelingen plaatsgevonden, bijvoorbeeld van de residuregel-
geving,, de regelgeving inzake samenstelling, indeling, verpakking en etikettering 
vann bestrijdingsmiddelen en de regelgeving waarin bestrijdingsmiddelen zijn 
uitgezonderdd van de Bmw. 

9.4.39.4.3 Conclusie ontwikkelingen bestrijdingsmiddelenregelgeving 

Dee vele wetswijzigingen sinds de jaren negentig hebben de Bmw ingrijpend 
gewijzigd.. De uitvoeringsregelgeving is sterk uitgebreid. De implementatie van 
dee Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn heeft de Bmw-beoordelingsprocedures 
verduidelijkt.. De wetswijzigingen na 2000, op basis waarvan bij en krachtens de 
Bmww steeds meer uitzonderingsregelingen tot stand kwamen, dragen bij tot een 
weinigg inzichtelijk en verbrokkeld geheel. 

Eenn complicerende factor is dat met de implementatie van de Biocidenricht-
lij nn nu twee toelatingsregimes in de Bmw zijn geïmplementeerd, die op hoofdlij-
nenn weliswaar hetzelfde zijn, maar op onderdelen toch verschillen. 

Stcrt.Stcrt. 2001,42. Regeling toelatingseisen landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen. 



InleidingInleiding Bestrijdingsmiddelenwet 279 

9.55 Bijlage 

Overzichtt  wetswijzigingen en uitvoeringsregelgeving Bmw 1962 per  2003 
Bestrijdingsmiddelenwett 1962, wet van 12 juli 1962, Stb. 28 

19644 - Residubesluit, 
Stb.. 1964, 319, laatstelijk gewijzigd Stb. 1993, 697. 
Bestrijdingsmiddelenbesluit, , 
Stb.. 1964, 328, laatstelijk gewijzigd Stb. 1999, 223. 
Bestrijdingsmiddelenregeling, , 
Stcrt.. 1964, 167, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1997, 5. 

19755 - Wetswijziging 1975 (K. 11 262), Stb. 1975, 381. 
19766 - Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen, 

Stcrt.. 1976, 157, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2001, 55. 
19788 - Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen, 

Stcrt.. 1978, 98, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2001, 88. 
19800 - Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrij-

dingsmiddelen,, Stcrt. 1980, 43, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1998, 3. 
19822 - Beschikking voor met bepaalde bestrijdingsmiddelen behandelde 

ruimten,, Stcrt. 1982, 100. 
Regelingg verwijdering dompel vloeistof bloembollen en bloemknol-
len,, Stcrt. 1982, 200, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1995, 41. 

19833 - Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssigna-
len,, Stcrt. 1983, 210. 

19844 - Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen, 
Stcrt.. 1984, 54, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2003, 223. 
Besluitt luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen, 
Stb.. 1984, 233, laatstelijk gewijzigd Stb. 1996, 195. 
Uitvoeringsregelingg luchtvaart(uig)toepassingen bestrijdingsmidde-
len,, Stcrt. 1984, 109, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1995, 41. 
Besluitt uitvoering artikel 1, zesde lid, onderdeel b, Bestrijdings-
middelenwett 1962, Stb. 1984, 174; vervangen door Stb. 1997, 
679. . 

19866 - Regeling monsterneming bestrijdingsmiddelen, 
Stcrt.. 1986, 343, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1995, 41. 

19866 - Wetwijziging 27 november  1986, Stb. 1986, 598 (verwijzing 
Meststoffenwet). . 

19888 - Wetswijziging 21 april 1988, Stb. 1988, 358 (verwijzing Waren-
wet). . 

19899 - Besluit uitvoering artikel 1, vierde lid, onderdeel b, Bestrijdings-
middelenwett 1962, Stb. 1989, 88; vervangen door Stb. 1997, 679. 
Regelingg toelating natriumhypochloriet, 
Stcrt.. 1989, 118, vervangen Stcrt. 1997, 250. 

19900 - Regeling verwijdering resten en gebruikte verpakkingen houtver-
duurzamingsmiddelen,, Stcrt. 1990, 120, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 
1995,, 41. 
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19922 - Regeling administratievoorschriften bestrijdingsmiddelen, Stcrt. 
1992,, 91, vervangen door Regeling administratievoorschriften 
gewasbeschermingsmiddelenn 2001, Stcrt. 2001, 57. 
Mandaatbesluitt College voor de Toelating van Bestrijdingsmidde-
len,, Stcrt. 1992, 252, laatstelijk gewijzigd, Stcrt. 1999, 136. 

19933 - Wetswijziging 21 april 1993 (K. 20 319), Stb. 1993, 484. 
Wetswijzigingg 22 december  1993 (K. 23 156, gesloten dossier), 
Stb.. 1994, 51. 
Wetswijzigingg 23 december  1993 (K. 23 258, Aanpassingswet 
Awbb III) , Stb. 1993, 690. 
Besluitt regulering grondontsmettingsmiddelen, Stb. 1993, 225, 
laatstelijkk gewijzigd Stb. 1995, 77. 
Uitvoeringsregelingg grondontsmettingsmiddelen, Stcrt. 1993, 81, 
laatstelijkk gewijzigd Stcrt. 2001, 19. 

19944 - Besluit Vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen, 
Stb.. 1994, 578, laatstelijk gewijzigd Stb. 2001, 357. 
Wetswijzigingg 15 december  1994 (K. 23 177, implementatie 
Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn)) Stb. 1995, 4 
(integralee tekst Stb. 1995, 5). 

19955 - Wet van 10 jul i 1995 inzake afschaffing adviesverplichtingen, Stb. 
1995,, 355. 
Besluitt milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen, Stb. 1995, 37, 
laatstelijkk gewijzigd Stcrt. 2000, 182. 
Regelingg uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen, 
Stcrt.. 1995, 29, vervangen door Regeling uitvoering milieutoela-
tingseisenn bestrijdingsmiddelen 2000, Stcrt. 2000, 114. 
Regelingg toelating bestrijdingsmiddelen 1995, Stcrt. 1995, 41, laat-
stelijkk gewijzigd Stcrt. 2003, 102. 
Besluitt uitvoer bestrijdingsmiddelen, Stb. 1995, 101. 
Besluitt wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen, Stb. 
1995,, 102. 
Uitvoeringsregelingg vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrij-
dingsmiddelen,, Stcrt. 1995, 50, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2001, 
136. . 
Besluitt uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen, Stb. 
1995,, 241, laatstelijk gewijzigd Stb. 1997, 646. 

19966 - Regeling melding fosforwaterstof en methylbromide, Stcrt. 1996, 
18. . 

19977 - Wetswijziging van 6 februari 1997 (K. 24 749, Aanpassingswet 
herzieningg adviesstelsel), Stb. 1997, 63. 
Wetswijzigingg van 17 december  1997 (K. 25 526, Notificatie), 
Stb.. 1997, 709. 

19988 - Wetswijziging van 12 november  1998 (K. 24 817, Instelling 
Collegee voor de toelating van bestrijdingsmiddelen), Stb. 1998, 
689. . 
integralee tekst Bmw: Stb. 2002, 212. 
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Regelingg uitvoering milieutoelatingseisen niet-landbouwmiddelen, 
Stcrt.. 1998, 15, vervangen door Besluit milieutoelatingseisen niet-
landbouwbestrijdingsmiddelen,, Stb. 1998,499, laatstelijk gewijzigd 
Stb.. 2003, 115. 

19999 - Regeling eindtermen en diploma dierplaagbestrijding, Stcrt. 1999, 
173. . 
Wetswijzigingg 3 april 1999, in verband met de wijziging van de 
Wett op de bedrijfsorganisatie, Stb. 1999, 253. 
Besluitt andere taken College voor de toelating van bestrijdingsmid-
delen,, Stb. 1999, 503. 

20000 - Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Stb. 2000, 43, laatstelijk 
gewijzigdd Stb. 2001, 439. 
Regelingg meldingen lozingenbesluit open teelt en veehouderij, 
Stcrt.. 2000, 46. 
Tijdelijkee regeling aanwijzing landbouwkundig onmisbare gewasbe-
schermingsmiddelenn I, Stcrt. 2000, 78. Ingetrokken Stcrt. 2001, 
23. . 
Tijdelijkee regeling aanwijzing landbouwkundig onmisbare gewasbe-
schermingsmiddelenn II , Stcrt. 2000, 78. Ingetrokken Stcrt. 2001, 
23. . 
Regelingg uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 
2000,, Stcrt. 2000, 114. 
Ontheffingg verbod op permethrin (art. 16a Bmw), Stcrt. 2000, 217. 

20011 - Wetswijziging 25 januari 2001 (K. 27 076, Landbouwkundig on-
misbaree gewasbeschermingsmiddelen) Stb. 2001, 68 (Art. 25c 
Bmww vervallen: Stb. 2003, 62). 
Regelingg toelatingseisen landbouwkundig onmisbare gewasbescher-
mingsmiddelen,, Stcrt. 2001, 42. 
Regelingg testmethoden driftarme doppen Lozingenbesluit open teelt 
enn veehouderij, Stcrt. 2001, 43. 
Regelingg driftarme doppen Lozingenbesluit open teelt en veehoude-
rij ,, Stcrt. 2001, 237. 
CTB-besluitt Vaststellingsregeling beleid overgangs-, aflever- en 
opgebruiktermijn,, Stcrt. 2001, 157. 

20022 - Wetswijziging 20 juni 2002 (K. 27 085, Implementatie Biociden-
richtlijn),, Stb. 2002, 461. 
Integralee tekst Bmw: Stb. 2002, 462. 
CTB-besluitt prioritering werkzame stoffen 2002, Stcrt. 2002, 178. 
diversee tijdelijke vrijstellingsregeling op basis van art. 16a 
(valsee meeldauw: Stcrt. 2002, 142; cis-dichloorpropeen, Stcrt. 
2002,, 151) 

20033 - Wetswijziging 6 februari 2003 (K. 28 358 Verbetering handha-
vingg en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen), Stb. 2003, 62. 
Integralee tekst Bmw: Stb. 2003, 64. 
Besluitt regels verlenging communautaire overgangstermijn gewas-
beschermingsmiddelen,, Stb. 2003, 274. 
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Regelingg vrijstelling I gewasbeschermingsmiddelen teeltseizoen 
2003,, Stcrt. 2003, 54. 
Regelingg vrijstelling II gewasbeschermingsmiddelen teeltseizoen 
2003,, Stcrt. 2003, 74. 
Regelingg vrijstelling III gewasbeschermingsmiddelen teeltseizoen 
2003,, Stcrt. 2003, 80. 
Regelingg tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter 
bestrijdingg van valse meeldauw bij uien 2003, Stcrt. 2003, 124. 
Regelingg tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-
dichloorpropeen2003,, Stcrt. 2003, 126. 
Regelingg tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter 
bestrijdingg van trips in prei 2003, Stcrt. 2003, 155. 
Regelingg tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter 
bestrijdingg van de maïswortelkever, Stcrt. 2003, 157. 
Regelingg vrijstelling chloorthalonil teeltseizoen 2003, Stcrt. 2003, 
234;; ingetrokken Stcrt. 2003, 250. 
Regelingg tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen eerste 
kwartaall  2004, Stcrt. 2003, 246. 
Regelingg vrijstelling zilverthiosulfaat 2004, Stcrt. 2003, 249. 



10.. Toelating, toelatingsinstantie en procedures 

Ditt hoofdstuk behandelt de belangrijkste besluiten en procedures van het toela-
tingsstelsel,, inclusief de uitzonderingen op dat stelsel. Waar dat relevant is, vindt 
vergelijkingg plaats met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan de orde 
komenn de kenmerken van de toelating, de toelatingsinstantie, de behandeling van 
dee aanvraag en de toelatingsbesluitvorming. Daarna worden de 'vervolgbesluiten' 
inn verband met de toelating behandeld: de verlenging, de wijziging en de intrek-
kingg van een toelating, en de uitzonderingen binnen het toelatingsstelsel, zoals de 
vrijstellingenn of ontheffingen voor noodsituaties, voor landbouwkundig onmisba-
ree middelen en voor proefdoeleinden, de opgebruik- en uitverkoopregeling en de 
registratie.. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van bepalingen en 
besluitenn die op gespannen voet staan met hogere regelgeving. 

10.11 De toelating 

10.1.110.1.1 Het toelatingsinstrument 

Dee Bmw bevat geen omschrijving van het begrip toelating. Het begrip werd voor 
bestrijdingsmiddelenn geïntroduceerd in de wet van 1962. Voordien gold er een 
lijstt met toegestane middelen en een ontheffingenstelsel. 

Krachtenss de Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen 1947 bevatte het Bestrij-
dingsmiddelenbesluitt 1948 een algemeen vervoer- en verkoopverbod voor (land-
bouw)bestrijdingsmiddelen.. Dit verbod gold niet voor bestrijdingsmiddelen die 
voorkwamenn op een door de Directeur-Generaal Landbouw vast te stellen lijst. 
Daarnaastt kon de Directeur-Generaal Landbouw - op basis van voorschriften van 
dee minister van Landbouw - ontheffing verlenen.1 

Bijj  de totstandkoming van de Bmw 1962 meldt de wetgever slechts dat het be-
gripp ontheffing wordt vervangen door het begrip toelating.2 Met de toelating 
komtt de regulering van het gebruik van een groeiend aantal middelen centraal te 
staan.. Terwijl de ontheffing indertijd bedoeld was als uitzondering op het ver-
voer-- en verkoopverbod, verschuift dit uitzonderingskarakter nu naar de achter-
grond.. Daarmee krijgt de toelating meer het regulerende karakter van een ver-
gunningg dan het uitzonderingskarakter van een ontheffing. Een verschil met de 
vergunningg is dat de toelatingsvoorschriften zich, behalve tot de houder van de 

Bestrijdingsmiddelenbesluitt 1948, Stb. I 368, art. 2 - 4. Zie over de toenmalige regelgeving voor 
bestrijdingsmiddelen:: Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 17-19. 
TKK 1960-1961. 6014, nr. 5, p. 4 (mva). 
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toelating,, ook tot de gebruiker richten. 
Eenn toelating heeft betrekking op een bestrijdingsmiddel zoals dat op de 

marktt wordt gebracht, in een specifieke samenstelling en verpakking. Het middel 
krijgtt bij toelating een nummer en wordt geregistreerd op naam van de toelating-
houder.33 Voor eenzelfde middel van een andere toelatinghouder of voor een 
middell  van dezelfde toelatinghouder dat qua samenstelling of vorm verschilt, is 
eenn afzonderlijke toelating vereist.4 Een toelating wordt verleend op aanvraag 
vann degene die het middel op de markt brengt (art. 4, eerste lid). 

Eenn toelating reguleert het gebruik en heeft altijd betrekking op één of meer 
toepassingenn van een middel. Bij een toelating worden daartoe altijd voorschrif-
tenn gegeven. Bij de beoordeling van de effecten van het gebruik wordt uitgegaan 
vann een gebruik overeenkomstig de voorschriften (art. 3, eerste lid, (a)). Een 
toelatingg kan dus betrekking hebben op zeer specifieke toepassingen en kan bij-
voorbeeldd gericht zijn op toepassing op een bepaalde grondsoort of in een be-
paaldd gebiedstype. Niettemin is de toelating een landelijk instrument dat niet 
gerichtt is op plaatsgebonden situaties. 

10.1.1.110.1.1.1 De ambtshalve toelating of registratie 
Dee Bmw kent, naast de toelating op aanvraag, ook de toelating niet op aanvraag, 
dee ambtshalve toelating. Het gaat daarbij om stoffen waarover al voldoende be-
kendd is en waarvoor geen nader onderzoek nodig is, en om middelen die ook 
voorr andere doeleinden worden gebruikt.5 De ambtshalve toelating vindt plaats 
doorr het CTB op verzoek van de betrokken minister. Aan deze toelating kunnen 
bepaaldee voorschriften of nadere voorschriften worden verbonden (art. 9, eerste -
vierdee lid). 

Dee memorie van toelichting bij de Wet van 1962 geeft aan dat de ambtshalve 
toelatingg gebruikt kan worden voor middelen van de lijst op basis van de Wet 
bestrijdingsmiddelenn en meststoffen (1947). In 2002 zijn slechts enkele middelen 
ambtshalvee toegelaten.6 In deze regelgeving zijn de voorschriften voor het gebruik 
voorr formaline en stuifzwavel onduidelijk en daardoor niet handhaafbaar.7 

33 Art. 6, tweede en derde lid, Bmw en art. 33 Rtb95. 
44 Voor een middel dat alleen een andere handelsnaam heeft dan een al toegelaten middel geldt een 

eenvoudigee toelatingsprocedure (afgeleide toelating). Ook voor een middel dat hier te lande al is 
toegelatenn en alleen een andere importeur heeft, geldt een eenvoudige procedure (parallelle toela-
ting)) (zie par. 10.3.2.2.1). 

55 TK 1959-1960, 6014, nr. 3, p. 6 en 8. 
66 Bijlage I bij de Bestrijdingsmiddelenregeling bevat bepalingen voor de ambtshalve toegelaten midde-

len.. Medio 2002 zijn dit alleen Formaline en Stuifzwavel. In een afzonderlijke regeling is natrium-
hypochloriett ambtshalve toegelaten (Regeling toelating natriumhypochloriet). De Uitvoeringsrege-
lingg bestrijdingsmiddelen bevat in art. 3 een procedurebepaling voor bereiding of invoer van een 
ambtshalvee toegelaten middel. Zie over achtergronden van de ambtshalve toelating: Vogelezang-
Stoutee en Matser 1990, p. 198-200. 

77 De bijlage bij de Bestrijdingsmiddelenregeling noemt de toepassingen alleen als 'gebruiksaanwij-
zing'' . Voor formaline is dat de teelt van hyacinth en dahlia. Het middel bleek in 2000 ook alge-
meenn in andere teelten (met name lelies) te worden gebruikt. Dat kwam in de publiciteit toen toe-
passingg in lelies tot grote schade leidde {Agrarisch Dagblad, 27 en 28 juni 2000). In verband met 
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Inn een toelichting bij een in 2003 tot stand gekomen wetswijziging merkt de rege-
ringg '(v)oor de volledigheid' op dat zij met het oog op de gewasbeschermingsmid-
delenproblematiekk ruimte ziet voor ambtshalve toelatingen. Daarbij wordt het CTB 
eenn grote beoordelingsruimte toegedacht. Een 'officieel toelatingsdossier' is niet 
vereist.. Het CTB mag putten uit andere bronnen, aldus kort gezegd de toelich-
ting.88 Met deze wetswijziging vervalt de voorheen in art. 9, vijfde lid, Bmw opge-
nomenn meldingsplicht voor de bereider of importeur, na eerste aflevering in een 
kalenderjaar.. Als redenen hiervoor noemt de memorie van toelichting het ontbre-
kenn van behoefte aan deze verplichting, de vermindering van administratieve lasten 
enn de administratieverplichting op grond van art. 13a.9 De administratieverplich-
tingg ziet alleen op gewasbeschermingsmiddelen. 

Dee richtlijnen 91/414 en 98/8 kennen de ambtshalve toelating niet. Gezien de 
richtlijn-omschrijvingg van het begrip toelating10 ontbreekt voor zo'n ambtshalve 
toelatingg ook de ruimte. Aangenomen moet worden dat de ambtshalve toelating 
-- een vreemde eend in de bijt van de Bmw - in strijd is met de richtlijnen. 

10.1.1.210.1.1.2 Preventieve toetsing 
Hett toelatingsinstrument is erop gericht dat middelen alleen op de markt komen 
nadatt een preventieve toets op werkzaamheid en neveneffecten is verricht. Van-
oudss moest, op grond van voorafgaand onderzoek, met 'redelijke zekerheid' kun-
nenn worden aangenomen dat een middel aan de toelatingscriteria voldeed (art. 3, 
eerstee lid, (a)-oud). Sinds de implementatie van richtlijn 91/414 moet, op grond 
vann de stand van de wetenschappelijke en technische kennis en aan de hand van 
onderzoeksgegevens,, zijn 'vastgesteld' dat het middel aan de criteria voldoet (art. 
3,, eerste lid, (a)). De toelatingsbeoordeling vindt voor een belangrijk deel plaats 
opp basis van modellen en laboratoriumstudies die door de toelatingaanvrager 
wordenn geleverd. Veldomstandigheden kunnen daarbij een rol spelen.1' 

Eenn voorbeeld van zo'n modelmatige beoordeling is de toelating van middelen op 
basiss van aldicarb. De beoordeling van de uitspoeling naar het grondwater wordt 
gebaseerdd op een model met berekeningen en schattingen van bodemomstandighe-
denn (redoxpotentiaal) in relatie tot persistentie. Op basis hiervan worden conclusies 
getrokkenn over de kwetsbaarheid van regio's en bodemtypen. Op basis van deze 
toetsingg worden voorschriften voor het gebruik gesteld (zie ook par. 12.1.1).12 

dee onduidelijkheden treedt de AID in 2001 niet op (Agrarisch Dagbad 9 februari 2001). 
88 TK 2001-2002, 28 358, nr. 6, p. 4 (nvw). 
99 TK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 15 (mvt). 
100 Richtlijn 91/414, art. 2(11): 'Bestuursrechtelijk besluit waarmee de bevoegde instantie van een Lid-

staat,, ingevolge een door een aanvrager ingediende aanvraag, toelaat dat een gewasbeschermings-
middell  op zijn grondgebied of een gedeelte daarvan op de markt wordt gebracht'. Richtlijn 98/8, 
art.. 2, eerste lid, (i) bevat een vergelijkbare definitie. 

111 Zie de uitwerking van de normstelling in de Regeling uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdings-
middelen. . 

122 CBB 19 juli 2001, Rawb 2001, 103 m.a. A.M.L . Jansen en/B 2001, 237 (SNM e.a., deelnemende 
partijj  Aventis CropScience Benelux B.V., aldicarb). 
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Tenn behoeve van het verlengen van een toelatingstermijn dient te worden geveri-
fieerdd of het middel voldoet aan de actuele toelatingscriteria. Als dat zo is, kan 
verlengingg van de toelating - opnieuw voor een bepaalde periode - plaatsvinden 
(art.. 5, eerste lid). In de praktijk blijkt bij deze verlengingsbesluiten de toetsing 
aann de stand van de wetenschappelijke en technische kennis problematisch te 
zijn.. In veel gevallen vindt bij verlenging geen inhoudelijke beoordeling plaats 
(ziee par. 10.4.1) waardoor afbreuk wordt gedaan aan het preventieve karakter 
vann het stelsel. Aan een toelating zijn niet structureel monitoringvereisten gekop-
peldd voor de effecten van het gebruik in de praktijk. Met het toelatingsinstrument 
wordtt al met al beoogd op basis van een preventieve toets, te reguleren óf, en 
mett toepassing van welke voorschriften, een bestrijdingsmiddel waarvoor toela-
tingg is aangevraagd, op de markt mag komen. 

10.1.210.1.2 Het toelatingsbesluit: beschikking of besluit van algemene strekking? 

Tott de Bmw-wijziging van 1993 was het het antwoord op de vraag of het toela-
tingsbesluitt het karakter had van een beschikking dan wel van een besluit van 
algemenee strekking, van groot belang. Dit was bepalend voor de rechtsbescher-
mingg voor derde-belanghebbenden. De toenmalige Bmw verleende de derde-
belanghebbendee geen rechtsingang en voor rechtsbescherming ingevolge de toen-
maligee Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob) 
diendee het toelatingsbesluit het karakter van een beschikking te hebben. 

Art.. 2 Wet Arob definieerde een beschikking als een schriftelijk besluit van een 
administratieff  orgaan, gericht op enig rechtsgevolg, met uitzondering van het 
besluitt van algemene strekking en de rechtshandeling naar burgerlijk recht. 

Toenn bij de eerste Bmw-wijziging in 1993 eerst 'degene die rechtstreeks in zijn 
belangg wordt getroffen' en later, met de Awb-wijziging, een 'belanghebbende' 
dee mogelijkheid kreeg beroep in te stellen tegen een besluit op grond van de 
Bmww (art. 8 Bmw)13, werd het onderscheid tussen een beschikking en een be-
sluitt van algemene strekking minder cruciaal. 

Art.. 1:3, eerste lid, Awb verstaat onder een besluit een schriftelijke beslissing van 
eenn bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het tweede 
lidd verstaat onder een beschikking een besluit dat niet van algemene strekking is, 
mett inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Dit tweede lid is een 
verbijzonderingg en uitbreiding van het eerste lid. Uitsluitend met het oog op be-
zwaarr en beroep worden met een besluit gelijkgesteld de schriftelijke weigering 
eenn besluit te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit (Awb art. 6:2). 

Ziee par. 9.4.1. 
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Hett onderscheid beschikking - besluit van algemene strekking is nog altijd juri-
dischh relevant, onder meer omdat voor besluiten van algemene strekking niet 
overr de hele linie dezelfde regels gelden als voor beschikkingen, bijvoorbeeld in 
verbandd met het horen van belanghebbenden. 

10.1.2.110.1.2.1 Jurisprudentie over het karakter van het toelatingsbesluit 
Verschillendee rechters spraken zich in de loop van de tijd - met verschillend 
resultaatt - uit over de vraag of een toelatingsbesluit een beschikking is of een 
besluitt van algemene strekking. 

Inn 1981 oordeelt de civiele rechter dat een besluit tot intrekking van een 
toelatingg een beschikking is.14 

Hett besluit strekt ertoe rechten of verplichtingen te doen vervallen of wijzigen 
voorr een beperkt aantal aanwijsbare personen, te weten de houders van toelatingen 
vann bestrijdingsmiddelen met als werkzame stof methylbromide, om welke reden 
hett is te beschouwen als een beschikking in de zin van de Wet Arob, aldus kort 
gezegdd de conclusie van de president. 

Inn 1988 oordeelt de toenmalige Afdeling rechtspraak evenwel dat het besluit tot 
(intrekkingg van een) toelating een besluit van algemene strekking is.15 

Dee Afdeling overweegt dat het besluit tot toelating, alsook de intrekking daarvan, 
eenn besluit van algemene strekking is. Het besluit is gericht tot een niet tevoren 
bepaaldee of naar aantal dan wel identiteit bepaalbare kring van personen en heeft 
inn zijn werking gevolgen voor een onbepaalde groep personen. Het algemene 
verbod,, dat wordt opgeheven bij toelating, treedt bij de intrekking daarvan weer 
inn werking, aldus de Afdeling. 

Dee Afdeling volgt hier niet haar eigen jurisprudentie met betrekking tot zaaks-
gerichtee beschikkingen. Bij dergelijke beschikkingen zijn het de in de wet gespe-
cificeerdee hoedanigheid en eigenschappen van een nauwkeurig omschreven zaak 
die,, ook als het besluit zich richt tot een onbepaalde groep, het besluit toch tot 
eenn beschikking maken.16 Ook de eigen jurisprudentie met betrekking tot beslui-
tenn die zich richten tot een onbepaalbare groep personen maar die tegelijkertijd 
rechtsgevolgenn hebben voor een bepaalbare groep en waarbij het beschikkings-

144 Pres. Rb. 's-Gravenhage 23 april 1981, AB 1981, 461 m.nt. Goldschmidt (Grondontsmettingsbedrij-
venn en -organisaties/minister L & V; methylbromide). 

155 ARRvS 21 september 1988, AB 1989, 327, M en R 1989/5, nr. 42 m.nt. D. Samkalden (SNM/ 
ministerr L & V, lindaan). 

166 Bijvoorbeeld: de aanwijzing van een gebied als beschermd natuurmonument (ARRvS 20 mei 1985, 
MM en R 1986/3, nr. 21). Zie over de zaaksgerichte beschikking Bestuursrecht 1, 2003, *515, waar-
bijj  als voorbeeld wordt genoemd de plaatsing van een pand op een monumentenlijst. Het besluit tot 
plaatsingg is een zaaksgerichte beschikking. Het vervolgens voor ieder geldende vergunningvereiste 
vloeitt niet voort uit het besluit maar uit de wet. 



2888 Hoofdstuk 10 

karakterr kan domineren17, wordt in deze uitspraak niet gevolgd. 
Alss gevolg van deze Afdelingsuitspraak kunnen derde-belanghebbenden, 

terwijll  zij eerder niet bij de president van de rechtbank terecht konden, voor 
rechtsbeschermingg tegen toelatingsbesluiten evenmin in beroep bij de Afdeling. 
Daarmeee is sprake van een negatief competentieconflict tussen rechtbank en 
Afdeling.. Volgende pogingen van milieu-organisaties tot het instellen van beroep 
off  verzoeken om voorlopige voorziening, bij het CBB en de voorzitter Afdeling 
rechtspraak,, leiden ook tot niet-ontvankelijk-verklaringen, zoals blijkt uit de 
volgendee zaken. 

Inn 1992 verzoeken milieu-organisaties het CBB te anticiperen op de bij de Eerste 
Kamerr aanhangige Bmw-wetswijziging die derde-belanghebbenden een beroepsbe-
voegdheidd zou geven. Zij refereren tevens aan een CBB-procedure waarbij een 
producentt die geen toelatinghouder was, wel in zijn beroep werd ontvangen.18 

Hett CBB acht het evenwel niet geraden de kring van beroepsbevoegden 'reeds 
thans'' op één lijn te stellen met degenen die ingevolge de Bmw-wijziging bevoegd 
zijnn - respectievelijk op grond van de door opposanten genoemde uitspraak van het 
Collegee bevoegd kunnen worden geacht - beroep in te stellen. Het besluit waarover 
dezee zaak handelt, is de weigering van een verzoek tot intrekking van een toela-
ting.19 9 

Eenn hierop volgende procedure inzake hetzelfde besluit, bij de voorzitter Afde-
lingg rechtspraak, resulteert, in lijn met de eerdere Afdelingsuitspraak, in een 
niet-ontvankelijk-verklaringg vanwege de algemene strekking van het besluit tot 
(intrekkingg van een) toelating. 

Dee voorzitter overweegt dat de jurisprudentie inzake de registratie van een ge-
neesmiddel,, waaraan verzoekers refereren en die zij vergelijkbaar achten, niet ver-
gelijkbaarr is omdat het daar gaat om de vaststelling dat het een geneesmiddel (in 
casuu Regaine) is. 'Daarmee is een oordeel gegeven over de aard en hoedanigheid 
vann Regaine, zodat dit besluit dient te worden aangemerkt als een beschikking 
(...)'.20 0 

Dee derde-belanghebbenden hebben niet opnieuw de civiele rechter benaderd. 
Meerr recente jurisprudentie van het CBB bevat aanwijzingen dat het College het 
toelatingsbesluitt inmiddels als een - persoonsgerichte - beschikking beschouwt. 

177 Vz. ARRvS 15 augustus 1984, AB 1985, 21 (Sluiting door burgemeester van gebouw vanwege hard 
drugs,, met zowel een algemeen verbod tot betreden, als rechtsgevolgen voor de eigenaar). 

188 CBB 28 februari 1992, AB 1992, 343 m.nt. RMvM (Ciba Geigy Agro B.V. e.a./min. LNV, atra-
zin).. In CBB 13 december 1991, UCB 1991, nr. 84 m.nt. JCJD, ABkort 1991, 414 (gesloten dos-
sier)) acht het College een derde-belanghebbende concurrent zonder motivering ontvankelijk in een 
verzoekk tot voeging. 

199 CBB 18 december 1992, AB 1993, 199 m.nt. JHvdV, M en R 1993/10 nr. 77 m.nt. Vogelezang 
(SNMM e.a./minister LNV). Het betreft een verzetsprocedure die volgt op een niet-ontvankelijk-
verklaringg door de Vz. CBB d.d. 23 juli 1992. 

200 Vz. ARRvS 15 februari 1993, M en R 1993/10, nr. 78 (SNM e.a./minister LNV). 
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Inn die richting wijst het CBB-oordeel dat de bekendmaking van het toelatingsbe-
sluitt plaatsvindt ingevolge art. 3:41 Awb (betreffende besluiten die tot een of 
meerr belanghebbenden zijn gericht).21 Een overweging van de president CBB 
datt reguliere toelatingen zich 'in wezen tot de toelatinghouder richten' wijst ook 
inn die richting.22 Voor de intrekking van de toelating kan dit anders zijn. Het 
CBBB heeft in diverse uitspraken aangegeven de intrekking van een toelating te 
beschouwenn als een besluit met een ander rechtskarakter dan de toelating. Een 
motiveringg van dat standpunt werd daarbij niet gegeven.23 

10.1.2.210.1.2.2 Conclusie karakter toelatingsbesluit 
Dee karakterisering van het toelatingsbesluit als zijnde 'van algemene strekking' 
droegg bij aan het voor derde-belanghebbenden ontbreken van bestuursrechtelijke 
rechtsbeschermingg tegen toelatingsbesluiten. 

Besluitenn inzake toelating hebben een hybride karakter met zowel elementen 
vann de persoonsgerichte beschikking als van een besluit van algemene strekking. 
Eenn toelatings- of intrekking sbesluit heeft niet alleen gevolgen voor een onbe-
paalbaree groep (gebruikers), maar ook voor een bepaalbare groep: de toelating-
aanvrager/-houderr mag het betreffende middel wel of niet (meer), of met beper-
kingen,, op de markt brengen. De toelatingaanvrager is geadresseerde van het 
besluitt en de toelating wordt op diens naam geregistreerd.24 

Omdatt bij een toelatingsbesluit de eigenschappen van het betreffende middel 
bepalendd zijn voor het besluit tot toelating en voor de voorschriften bij het be-
sluit,, voldoet het besluit aan het criterium van de zaaksgerichte beschikking.25 

Datt sprake zou zijn van een persoonsgerichte beschikking, is eveneens verdedig-
baar.. Het besluit kan in elk geval als een beschikking worden beschouwd. 

10.22 De toelatingsinstantie 

Opp de toelatingsaanvraag wordt beslist door het College voor de toelating van 
bestrijdingsmiddelenn (CTB) (Bmw art. 4, eerste lid). Het CTB heeft deze be-
voegdheidd sinds 1 januari 2000. Per die datum trad de wetswijziging in werking 
diee de bevoegdheid tot het besluiten over toelatingsaanvragen, die voordien bij 
dee betrokken minister lag, aan het CTB attribueerde.26 Het proces van verzelf-
standigingg van het CTB heeft ruim tien jaar geduurd. Het werd in 1989 in gang 

211 CBB 7 december 1999, AB 2000, 102 m.nt. JHvdV, M en R 2000/3, nr. 26 m.nt. Vogelezang-
Stoutee (SNM e.a./minister LNV, Acrobat). 

222 Pres. CBB 10 juli 2000, M en R 2001/3, nr. 38 m.nt. Vogelezang-Stoute, (Tijdelijke regelingen), 
par.. 4.2. 

233 CBB 7 december 1999, AB 2000, 102 m.nt. JHvdV, M en R 2000/3, nr. 26 m.nt. Vogelezang-
Stoutee (SNM, Acrobat); CBB (enkelvoudige kamer) 14 mei 2001, AWB 00/884 en 00/889, n.g. 
(superwolmanzout).. Zie hierover ook par. 10.3.6.2 (bekendmakingsregime). 

244 De toelatinghouder moet de gelegenheid hebben zijn zienswijze kenbaar te maken over het voor-
genomenn besluit tot wijziging van (de voorschriften van) een toelating (art. 5, vijfde lid). De toela-
tinghouderr wordt vermeld in het register (art. 4, zevende lid). De toelatinghouder heeft de verplich-
tingg bepaalde nieuwe informatie over het middel mee te delen aan de minister (art. 9a). 

255 Zie hierover meer uitgebreid: Vogelezang-Stoute en Matser 1991, p. 645 - 647. 
MM Stb. 1999, 587. 
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gezet,, na een reorganisatie-advies over de voorganger van het CTB, de Com-
missiee Toelating Bestrijdingsmiddelen, waarin vertegenwoordigers van vier 
ministeriess participeerden. Sindsdien is een scheiding tussen uitvoering en beleid 
inn gang gezet. 

Dezee paragraaf beschrijft enkele CTB-bevoegdheden en -taken, inclusief het 
process van verzelfstandiging, de sturing door de betrokken minister en de schei-
dingg van beleid en uitvoering en de huidige besluitvorming door het CTB. 

10.2.110.2.1 Bevoegdheden en taken CTB 

Dee bevoegdheden, werkwijze en taken van het CTB zijn vastgelegd in de art. la-
lmm Bmw. Het CTB is belast met taken die bij of krachtens de Bmw zijn opge-
dragenn en met andere bij amvb opgedragen taken. Met de vormgeving van het 
CTBB als zelfstandig bestuursorgaan zijn de taken van de minister ingeperkt. De 
besluitvormingg over de individuele middelen gebeurt nu door het CTB. 

SamenstellingSamenstelling en werkwijze CTB 
Dee vijf collegeleden, die op voordracht van de betrokken minister bij koninklijk 
besluitt op grond van deskundigheid worden benoemd, hebben op persoonlijke titel 
zittingg in het college. Het CTB regelt zijn werkwijze bij reglement, dat de instem-
mingg behoeft van de minister van LNV en dat wordt gepubliceerd in de Staatscou-
rantt (art. lc, vierde en achtste lid). Instemming van de minister is ook vereist voor 
dee jaarlijkse begroting en jaarrekening (art. lh, derde en vierde lid). De door het 
collegee vast te stellen tarieven moeten door de betrokken minister worden goedge-
keurdd (art. 4b, derde lid). 

Hett CTB brengt het jaarlijkse werkplan ter kennis van de vier ministers, even-
alss het jaarverslag. Bovendien verstrekt het college de ministers op verzoek alle 
informatiee die zij nodig acht in het kader van deze wet. Voor de informatievoor-
zieningg tussen de ministers en het college stelt de minister van LNV een informa-
tiestatuutt op (art. lh, eerste lid, art. li , eerste - derde lid). 
Opp basis van het CTB-jaarverslag kan het parlement toezicht en controle uitoefe-
nenn en kan ook de burger kennis nemen van het individuele toelatingsbeleid.27 

TakenTaken CTB 
Dee CTB-taken betreffen allereerst de besluitvorming inzake toelating, verlenging 
enn intrekking van een toelating, wijziging van gebruiksvoorschriften en het verle-
nenn van proefontheffingen.28 Het verlenen van ontheffingen voor noodsituaties 
blijf tt de bevoegdheid van de betrokken minister. Daarnaast heeft het college als 
bevoegdee autoriteit in het kader van richtlijn 91/414 (en 98/8) beoordelingstaken, 
zoalss volledigheidsbeoordelingen en evaluaties van werkzame stoffen. Ook het 

TKK 1995-1996, 24 817, nr. 3, p. 7 en 8. Op een verzoek van de Tweede Kamer om een halfjaar-
lijksee voortgangsrapportage van de CTB-beoordelings- en toelatingswerkzaamheden deelt de staats-
secretariss LNV de Kamer mee dat de Kamercommissie het CTB-infobulletin zal krijgen. De minis-
terr zal de Kamer jaarlijks op basis van het CTB-jaarverslag rapporteren over de effecten van het be-
leidd om toelating van bepaalde groepen middelen te bevorderen (TK 2000-2001, 27 076, nr. 32). 
Stb.Stb. 1999, 223. 
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vaststellenn van maximaal toelaatbare residulimieten (MRL's) en maximaal toelaat-
baree risiconiveaus (MTR's) behoort tot de taken.29 In verband met (onnodige her-
halingg van) dierproeven heeft het college taken als het verstrekken van inlichtin-
gen,, het regelen van de financiële afwikkeling indien partijen niet tot overeenstem-
mingg kunnen komen over gegevensuitlevering, en het aanmoedigen tot samenwer-
kingg van partijen bij het verstrekken van gegevens in het kader van aanvragen tot 
aanwijzingg van een werkzame stof.30 

10.2.1.110.2.1.1 Voorgeschiedenis 
Voorgangerr van het CTB was de CTB (Commissie Toelating Bestrijdingsmidde-
len).. In deze Commissie participeerden ambtenaren van de vier ministeries. De 
Commissiee kende een groot aantal werk- en subgroepen, waarin zowel beleids-
ambtenarenn als onderzoekers van de verschillende onderzoeksinstituten van de 
ministeriess deelnamen. De CTB bereidde de besluitvorming van de betrokken 
ministers311 voor.32 In de loop van de jaren tachtig wordt een toenemend aantal 
problemenn en knelpunten ervaren bij de toelatingsprocedure. De kritiek richt zich 
onderr meer op de traagheid van de CTB-besluitvorming. Eind 1989 verschijnt 
eenn reorganisatie-adviesrapport over de CTB, waarin als knelpunten onder meer 
eenn gebrekkige organisatiestructuur, een weinig duidelijke besluitvorming en het 
ontbrekenn van geëxpliciteerde toelatingsgronden worden vermeld.33 In 1991 
verzoektt de Tweede Kamer via een motie de instelling van een zelfstandige 
Commmissiee voor de toelating.34 Met de instelling van het CTB in 1993, mid-
delss een Mandaatregeling35, wordt een eerste stap gezet op weg naar de verzelf-
standigingg van de toelatingsinstantie en naar het meer 'op afstand zetten' van de 
uitvoeringsorganisatiee die met de toelating is belast. De ministers blijven in deze 
periode,, voorafgaand aan de juridische verzelfstandiging, verantwoordelijk. Uit 
dee verhouding tussen ministers en college vloeit voort dat de betrokken ministers 
hett college aanwijzingen kunnen geven 'van algemene aard'. 

Dezee aanwijzingen kunnen onder meer betrekking hebben op de normen en criteria 
voorr de beoordeling van aanvragen, op het opvullen van lacunes hierin, op de duur 

Besluitt andere taken College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, Stb. 1999, 503. 
Richtlijnn 91/414, art. 13, zevende lid; Bmw, art. 4, vierde lid; Rtb95 art. 26. 
Voorr de landbouwmiddelen was dat de minister van LNV, in overeenstemming met de ministers 
vann WVC, VROM en Sociale Zaken. Voor de niet-landbouwmiddelen was dat de minister van (het 
toenmalige)) WVC, in overeenstemming met de drie andere ministers. 
Ziee over de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen ook Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 
24-26. . 
Hett rapport werd opgesteld door medewerkers van het ministerie van LNV, Bureau Bestrijdings-
middelenn en een organisatie-adviesbureau, onder begeleiding van de Stuurgroep Herstructurering 
Toelatingg Bestrijdingsmiddelen, waarin verschuilende departementen deelnamen. Zie over de CTB-
reorganisatiee ook TK 1989-1990, 21 300 XIV , nr. 93; TK 1990-1991, 21 677 nrs. 3-4. 
HandelingenHandelingen II 1991/92, UCV 36, nr. 11. 
Stcrt.Stcrt. 1992, 252 (nadien gewijzigd in Mandaatbesluit) jo. Wijziging Beschikking toelating bestrij-
dingsmiddelen,, Stcrt. 1992, 252. 
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vann toelatingen en verlengingen en op het stellen van beleidsprioriteiten.36 

Inn 1995 vindt een evaluatie plaats van de toelatingsbesluitvorming vanaf 1993.37 

Dee minister concludeert dat de toelatingsprocedures zijn verbeterd, maar dat 
verderee maatregelen noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de verzelfstandiging. 
Hett hiertoe in gang gezette 'Verbeterprogramma'38 wordt voortgezet. Externe 
deskundigenn bij de evaluatie signaleren een spanning tussen het uitgangspunt van 
eenn gewenst deskundigenoordeel en de praktijk waarbij belangenafweging en een 
beleidsmatigg oordeel aan de orde is.39 

Enkelee milieu-organisaties brengen in een eigen evaluatierapport naar voren 
datt de besluitvorming is verslechterd. Zij concluderen onder meer dat middelen 
toegelatenn blijven ondanks het ontbreken van gegevens, dat veld- en literatuurge-
gevenss niet of onvoldoende worden gebruikt en dat besluiten niet gemotiveerd 
zijn.. Uit milieu-oogpunt schadelijke middelen blijven toegelaten, aldus de organi-
saties.40 0 

10.2.1.210.2.1.2 Verzelfstandiging 
Hett wetsvoorstel tot (verdere) verzelfstandiging van het college, dat in 1996 
wordtt ingediend, noemt als voornaamste reden voor de verzelfstandiging dat 
beleidsvaststellingg en beleidsuitvoering losgemaakt moeten worden. Verwacht 
wordtt dat een onafhankelijk van de ministeries functionerend college tot een 
adequatee besluitvorming kan komen. De verschillende departementale invals-
hoekenn zijn dan niet meer van invloed op de besluitvorming op uitvoeringsni-
veau.. Onafhankelijke besluitvorming door deskundigen wordt nagestreefd. Als 
redenn voor verzelfstandiging wordt ook genoemd dat beslissingen inzake de 
toelatingg en daarmee verband houdende werkzaamheden niet op departementsni-
veauu hoeven te worden genomen. Omdat het beslissen over de toelating van 
bestrijdingsmiddelenn een publiekrechtelijke taak is, wordt gekozen voor de vorm 
vann een zelfstandig bestuursorgaan.41 

Dee ontheffïngsbevoegdheid van art. 16a (voor noodsituaties) wordt, hoewel 
hett hier individuele gevallen betreft, niet geattribueerd aan het college vanwege 
dee onmogelijkheid om voor calamiteiten vooraf een geëxpliciteerd kader mee te 
gevenn en vanwege bijzondere verplichtingen voor de betrokken minister, met 

366 Aldus de toelichting op de Mandaatregeling, in de Wijziging van de Beschikking toelating bestrij-
dingsmiddelen,, 24 december 1992, Stcrt. 252. Deze wijziging verscheen tegelijkertijd met de Man-
daatregelingg (later gewijzigd in Mandaatbesluit) in de Staatscourant. 

377 Evaluatie van de uitvoering van het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen vanaf1993 (ambte-
lijk ee projectgroep en externe deskundigen, Den Haag: 1995), aangeboden bij: TK 1995-1996, 21 
677,, nr. 24. 

388 Via dit programma wordt de 'aansturing' en de besluitvorming en bedrijfsvoering van het CTB 
projectgewijss uitgewerkt en vastgelegd in een Handboek Toelating Bestrijdingsmiddelen. 

399 TK 1995-1996, 21 677, nr. 24, p. 10-12. 
400 Zwartboek Toelating Bestrijdingsmiddelen. Aanklacht tegen het Nederlandse bestrijdingsmiddelenbe-

leid,leid, Stichting Natuur en Milieu e.a., Utrecht: 1995. 
411 TK 1995-1996, 24 817, nr. 3, p. 4, 6 en 9 (mvt). 
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namee uit landbouwkundig oogpunt.42 Onder het Mandaatbesluit was ook deze 
bevoegdheidd gemandateerd. Een uitgangspunt bij de verzelfstandiging is dat het 
collegee in principe kostendekkend werkt. Het college stelt de tarieven voor de 
behandelingg van aanvragen vast. De vereiste goedkeuring van de betrokken 
ministerr kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belangg (art. 4b). Voor de kosten van het college in verband met mogelijke scha-
devergoedingenn wordt een plafond aangebracht. Voor kosten daarboven stelt de 
Staatt zich garant.43 Met de verzelfstandiging, per 1 januari 2000, komt een eind 
aann de besluitvorming in mandaat. De ministers blijven verantwoordelijk voor 
hett bestrijdingsmiddelenbeleid, maar voor individuele toelatingsbeslissingen zijn 
zijj  dat niet meer. 

10.2.210.2.2 De sturing van het CTB en de scheiding van beleid en uitvoering 

Eenn ministeriële bevoegdheid tot beïnvloeding van het CTB is er alleen voorzo-
verr die wettelijk is geregeld. De Bmw bevat diverse mogelijkheden tot sturing 
vann de CTB-besluitvorming: behalve via de algemene voorschriften uit de wet -
zoalss de toelatingscriteria - ook via de hiervoor genoemde ministeriële instem-
mings-- en goedkeuringsvereisten voor bepaalde producten of besluiten. Voor de 
organisatiee van het college kunnen regels gesteld worden. Collegeleden kunnen 
wordenn geschorst of ontslagen. Als 'ultimum remedium' is er een taakverwaarlo-
zingsregeling,, ingeval het college de bij wet opgedragen taken niet of niet naar 
behorenn uitvoert. Dit laatste onder meer in verband met internationale verplich-
tingen.444 De betrokken minister kan 'aanwijzingen van algemene aard' geven. 
Dezee worden in de Staatscourant bekend gemaakt. Het gaat hier om beleidsregels 
voorr de taakuitoefening van het CTB, waarmee de toelatingsbesluitvorming kan 
wordenn gestuurd.45 De aanwijzingsbevoegdheid is niet bedoeld voor aanwijzin-
genn in een individueel geval. Het college is gehouden de aanwijzingen op te 
volgen,, hetgeen niet wegneemt dat een aanwijzing discretionaire elementen kan 
bevatten,, aldus de toelichting.46 Art. Ik (b) Bmw bepaalt dat bekendmaking 
plaatsvindtt van aanwijzingen van algemene aard, voorzover het betreft algemene 
regelss omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg 
vann wettelijke voorschriften bij het gebruik van de aan het college toegekende 
bevoegdheden.. Nu het hier gaat om beleidsregels in de zin van art. 1:3, vierde 
lid,, Awb, betekent dit dat aan Awb-bekendmakingsvereisten moet worden vol-
daann (art. 3:42 Awb). Gezien deze openbaarmakingsvereisten is de opmerking 
inn de toelichting dat openbaarmaking plaatvindt voorzover de aanwijzingen voor 
derdenn van belang zijn, niet relevant.47 

Mvtt p. 13, 14. 
Mvtt p. 9-11 en TK 1997-1998, 24 817, nr. 5, p. 11-13. 
TKK 1995-1996, 24 817, nr. 3, p. 18. 
Art.. Ij Bmw attribueert deze bevoegdheid, conform Awb art. 4:81, tweede lid, aan de betrokken 
minister.. De sturingsbevoegdheid werd aanvankelijk in het Mandaatbesluit geregeld. 
Mvtt p. 17 en 18. 
TKK 1995-1996, 24 817, nr. 3 p. 17 (mvt). 
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10.2.2.110.2.2.1 Aanwijzingen aan het CTB in de mandaatperiode 
Dee betrokken ministers gaven het CTB gedurende de mandaatperiode onder meer 
dee volgende algemene aanwijzingen: 

Handboekk Normen en Criteria, Stuurgroep Gewasbescherming en Bestrijdings-
middelenbeleid;; aangeboden aan het CTB als referentiekader voor de besluit-
vormingg (versie 1993). 
Algemenee aanwijzing voor toepassing van de alternatieventoetsing (1993). 
Algemenee aanwijzing aan het CTB betreffende aquatische toxiciteit landbouw-
bestrijdingsmiddelenn (1994). 
Algemenee aanwijzing aan het CTB inzake kanalisatie (1994). 

Hett CTB legt de aanwijzing inzake aquatische toxiciteit voor 'kanalisatiemid-
delen'' naast zich neer door te besluiten deze 'voor kennisgeving aan te nemen en 
vooralsnogg de eigen werkwijze te continueren'. 

Dezee aanwijzing houdt in dat de minister het niet wenselijk acht dat de aquatox-
normstellingg uit het Handboek wordt toegepast op middelen die onder de 'kanalisa-
tie'' (zie par. 18.2.3) vallen. Het CTB houdt er rekening mee dat, op basis van de 
aanwijzing,, de eigen werkwijze 'overruled' kan worden door de besluitvorming 
overr de kanalisatievoorstellen.48 

Naa de mandaatperiode lijken minder aanwijzingen gegeven te worden aan het 
CTB.. In verband met het door het CTB niet toepassen van de persistentieregelge-
vingg volgt alleen een 'verzoek' van de minister om de bestaande wet- en regelge-
vingg toe te passen, nadat aan eerdere verzoeken niet werd voldaan.49 

10.2.2.210.2.2.2 De grens tussen beleid en uitvoering 
Hett CTB concludeert in 1996 dat het beleids- en het uitvoerend spoor uiteen 
kunnenn gaan lopen in gevallen waarin de beleidsmakers in overleg met doelgroe-
penn (bijvoorbeeld door convenanten) hun beleidsdoelen proberen te realiseren. 
Daardoorr kunnen tegenstrijdigheden ontstaan met de besluitvorming van het CTB 
datt uitvoering geeft aan de toepasselijke wet- en regelgeving.50 Dat komt onder 
meerr tot uiting in de besluitvorming en regelgeving inzake de 'kanalisatiemidde-
len'' (zie par. 18.2.3.2). Het CTB verschilt hier van mening met de minister, 
maarr besluit zich te conformeren aan de beleidsuitgangspunten die, naar de 
meningg van het College, niet meer stroken met wettelijke milieunormen.51 

Hett CTB treedt gedurende de mandaatsperiode in zekere mate beleidsvor-
mendd op. 

Rapportagee toepassing Handboek normen en criteria eerste en tweede kwartaal 1994, uit: Kwartaal-
rapportagee CTB, eerste en tweede kwartaal 1994, C-26.7.g, p.2. 
Brieff  minister LNV aan voorzitter CTB, 22 juli 2003. 
Alduss het CTB-Jaarverslag 1996, p. 10. 
CTB-Jaarverslagg 1997, p. 1. 
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Eenn voorbeeld daarvan is de besluitvorming in verband met effecten op wateror-
ganismen,, waarbij het CTB het criterium ontwikkelt dat bij een (theoretisch bere-
kende)) normoverschrijding van minder dan honderdvoudig de toelatinghouder de 
gelegenheidd krijgt, via een zogenoemde 'voorwaardelijke verlenging', alsnog aan 
tee tonen dat deze overschrijding in de praktijk bij het betreffende middel niet voor-
komt.52 2 

Dee minister blijkt zich meermalen juist op specifieke gevallen te richten. De vol-
gendee ministeriële regelingen uit de mandaatperiode hebben sterk het karakter 
vann besluiten over afzonderlijke middelen: 

Dee minister van VWS treft, via een ministeriële regeling naar aanleiding van 
eenn Tweede Kamermotie, een voorziening voor aflevering en gebruik van een 
aantall  houtverduurzamingsmiddelen (op basis van koper en/of chroom en/of 
arseenhoudendee verbindingen).53 

Dee minister van LNV besluit de aflevering en het gebruik van het middel 
Hostathionn voor de buxusteelt tot 1 januari 2001 toe te staan; dit in afwijking 
vann het CTB-besluit om de toelating per 1 januari 2000 te beëindigen vanwege 
dee overschrijding van milieunormen.54 

Inn 1999 concludeert het CTB dat de afstand van het CTB tot 'Den Haag' - en 
omgekeerdd - kleiner moet worden.55 De eerste CTB-voorzitter legt in dat jaar 
zijnn functie neer wegens een verschil van inzicht met de beleidsveranwoordelijke 
departementenn over het gewenste profiel en de samenstelling van het wettelijk 
verzelfstandigdee college, alsmede over de gevolgde procedure.56 

Hett spanningsveld tussen algemeen beleid en toelatingsbesluiten, dat een 
belangrijkee reden was om tot verzelfstandiging te komen, blijkt ook na de CTB-
verzelfstandiging,, niet verdwenen te zijn. De volgende regelingen, die tot stand 
kwamenn na moties van de Tweede Kamer, illustreren dat. 

Dee Tijdelijke regelingen aanwijzing landbouwkundig onmisbare gewasbescherm-
ingsmiddelenn I en - II57 bevatten voor negen respectievelijk drie stoffen een van 
rechtswegee aanwijzing inzake toelating. Deze middelen zijn niet meer toegelaten 
omdatt de (kanalisatie-)stoffen niet aan de milieucriteria voldoen. Op het verzoek 
omm een voorlopige voorziening, gedaan door milieu-organisaties, luidt het voorlo-
pigg oordeel van de president van het CBB onder meer dat de bevoegdheid tot 

522 Deze werkwijze werd overigens goedgekeurd door de (ambtelijke) Stuurgroep Bestrijdingsmiddelen-
beleid.. Zie hierover bijvoorbeeld het CTB-Jaarverslag 1995, p. 14-15. 

533 Wijziging Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen, 22 december 1999, Stcrt, 248 (art. 2c-oud). 
TKK 1999-2000, 26 800, nr. 47. Tien bestrijdingsmiddelen mogen tot 14 mei 2000 worden afgele-
verd,, in voorraad gehouden of gebruikt. 

5454 CTB-Jaarverslag 1999, p. 9. 
555 CTB-Jaarverslag 1999, p. 5. 
566 CTB-Toelichting nr. 24, juni 1999, p. 1. Prof.ir. J.H. Koeman wordt opgevolgd door dr. D.K.J. 

Tommei. . 
577 Sten. 2000, 78, p. 15-16. De regelingen zijn in 2001 ingetrokken. 
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toelatingg van bestrijdingsmiddelen uitdrukkelijk en uitsluitend aan het CTB is 
toegekendd en niet aan de minister. Het ontbreken van een wettelijke grondslag leidt 
tott schorsing.58 

10.2.2.310.2.2.3 Evaluatie Algemene Rekenkamer 
Inn een evaluatie van het toelatingsbeleid concludeert de Rekenkamer in 2002 dat 
dee aansturing van het CTB door de verantwoordelijke ministers onvoldoende is. 
Err bestaat onduidelijkheid in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrok-
kenn ministeries enerzijds en het CTB anderzijds. Taken, bevoegdheden en status 
vann de verschillende overlegniveaus zijn onduidelijk. Op het moment van ver-
zelfstandigingg van het CTB is het toezicht onvoldoende geregeld. Zo zijn onder 
meerr de normen voor beoordeling van het CTB onvoldoende uitgewerkt, aldus 
dee Rekenkamer.59 

10.2.2.410.2.2.4 Conclusies sturing CTB en scheiding beleid en uitvoering 
Geconcludeerdd kan worden dat de scheiding van beleid en uitvoering, waarbij de 
betrokkenn ministers het algemene toelatingsbeleid bepalen en het CTB als des-
kundigenorgaann beslist over individuele toelatingen, niet zonder problemen ver-
loopt.. De grens tussen beleid en uitvoering blijkt niet altijd gemakkelijk te trek-
kenn te zijn. Dit draagt ertoe bij dat de 'aansturing' van het CTB door de minis-
ters,, niet altijd helder is. De onduidelijkheden in de organisatie en taakverdeling, 
zoalss de Rekenkamer die signaleert, dragen hier tevens toe bij. 

10.2.310.2.3 De huidige besluitvorming door het CTB 

Hett CTB stelt zich ten doel op basis van de huidige stand van de wetenschap: 
besluitenn te nemen die in overeenstemming zijn met de wet en die op zorg-
vuldigee wijze tot stand komen; 
inzichtt te bieden in het hoe en waarom van de besluitvorming; 
geenn financiële middelen te verspillen.60 

Inn de Handleiding voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (HTB) beschrijft 
hett CTB de wijze waarop het uitvoering geeft aan de regelgeving inzake toela-
ting.611 Doel van de HTB is 'het transparant maken van het huidig nationaal 
toelatingskaderr voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en de wijze waarop 
hett CTB dit kader hanteert'.62 

Dee inhoud van de HTB wordt door de beleidsverantwoordelijke departementen 
getoetstt aan beleid en regelgeving, eventueel bijgewerkt naar aanleiding van ont-
vangenn commentaar en vastgesteld door het CTB. De Handleiding wordt projectge-

588 Pres. CBB 10 juli 2000, AB 2000, 320 m.nt. JHvdV (ZHM/SNM, Tijdelijke regelingen). 
599 TK 2002-2003, 28 615, nrs. 1-2, par. 2.2 en 2.3. 
600 Aldus de CTB-jaarverslagen 1998, p. 8 en 1999, p. 8. 
611 Voorheen het Handboek toelating bestrijdingsmiddelen, opgesteld in het kader van het sinds 1996 

lopendee Verbeterprogramma. 
622 HTB versie 0.2, par. 1.1.1. (niet gedateerd). De laatste versie van de HTB is beschikbaar op de 

CTB-internet-sitee < www.ctb-wageningen.nl > . 

http://www.ctb-wageningen.nl
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wijss ingevuld en bijgesteld. De HTB bevat de door het CTB gehanteerde beleidsre-
gels.. Een eventuele afwijking van dit CTB-beleid zal worden gemotiveerd in het 
betreffendee besluit.63 

Hoewell  de HTB-info betrekkelijk algemeen is, draagt deze, met andere informa-
tiedocumenten,, zoals de viermaandelijkse Informatiebulletins 'Toelichting', de 
jaarverslagenn en andere documenten, bij aan de inzichtelijkheid van de besluit-
vorming.. Voor het inzicht in de toelatingsbesluiten is vooral van belang dat de 
motiveringg van de toelatingsbesluiten samen met het besluit op internet staat.64 

Voorheenn was deze motivering alleen kenbaar voor de toelatinghouder en werden 
opp verzoek onderdelen van vergaderverslagen toegezonden, waaruit de motive-
ringg min of meer kon worden gedestilleerd. Na een bezwaarprocedure van mi-
lieu-organisatiess tegen het niet kenbaar zijn van de motivering wijzigde deze 
praktijkk vanaf 1995 (zie par. 15.4). 

Geconcludeerdd kan worden dat de inzichtelijkheid van de toelating sbesluit-
vormingg sterk is verbeterd. Dit neemt niet weg dat de beoordeling die aan de 
besluitvormingg ten grondslag ligt, soms minder inzichtelijk is. Een illustratie 
hiervann vormt de volgende overweging van het CBB: 

'Inn de overwegingen bij deze besluiten zijn weliswaar op het punt van de beoorde-
lingg van milieuaspecten tal van technische details vermeld, doch deze overwegin-
genn verschaffen niet het vereiste inzicht (...).'63 

Hett gebrek aan inzicht lijk t zowel te maken te hebben met het gecompliceerde 
karakterr van de beoordeling als met het gebrek aan openbaarheid in het voortra-
jectt van de besluitvorming (zie par. 10.3.4). 

Inn 2003 publiceert het CTB een Strategiedocument, waarin de gewenste rol 
enn positie van het CTB wordt aangegeven. Met het oog op het 'optimaliseren' 
vann het toelatingsproces is het versterken van de kwaliteit van het besluitvor-
mingsprocess en van de toelatingsbesluiten een belangrijk aandachtspunt.66 

10.2.3.110.2.3.1 Terugblik: van procedurele verlenging naar prioriteitstelling 
Omm te komen tot een meer systematische aanpak van de besluitvorming voert het 
CTBB in 1995 een herplanning van de besluitvorming door, onder meer om de 
besluitvormingg over de middelen af te stemmen op de beoordeling van de werk-
zamee stoffen.67 Een gevolg is dat vele toelatingen 'administratieve verlengin-
gen'' krijgen zonder inhoudelijke beoordeling. Deze administratieve verlengingen 
continuerenn feitelijk de praktijk van de vroegere 'voorwaardelijke verlengingen', 
waarbijj  ontbrekende gegevens niet leidden tot een beëindiging van een toelating, 

HTBB 0.2, par. 1.4 en 3.4. 
<www.ctb-wageningen.nl>> (databank bestrijdingsmiddelen). 
CBBB 12 augustus 2003, M en R 2003/11, nr. 168K (ZHM en SNM, deelnemend Syngenta e.a., 
chloorthalonil). . 
Collegee voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, Strategieproject CTB 2003, Wageningen, 2003. 
CTB-brievenn en bijlagen, d.d 19 mei en 10 augustus 1995, nrs. 95/3065 en 95/6037, aan geadres-
seerden. . 

http://www.ctb-wageningen.nl
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maarr tot een verlenging onder de voorwaarde dat de gegevens bij een volgende 
beoordelingg zouden worden geleverd. Het gebruik van nieuwe toelatingscriteria 
wordtt met deze verlengingspraktijk vooruit geschoven. Deze verlengingspraktijk 
sneuveltt in 1998 bij het CBB. 

Hett CBB oordeelt in 1998 dat ook bij verlengingen een volledige beoordeling op 
basiss van de toelatingscriteria moet plaatsvinden en dat alleen een voorlopige ver-
lengingg mag plaatsvinden voor de periode die nodig is om een eerder toegelaten 
middell  aan de nieuwe toelatingscriteria te toetsen.68 De voorlopige verlenging, 
diee een uitzondering vormt op de verlenging, dient naar haar aard strikt te worden 
uitgelegd,, aldus het CBB in 1999.69 

Ondankss deze jurisprudentie, die de inhoudelijke toetsing bij een verlenging 
vooropp stelt en wijst op het restrictief bedoelde gebruik van de voorlopige ver-
lenging,, vindt in 2000 in het overgrote deel van de gevallen nog altijd geen in-
houdelijkee (her-)beoordeling plaats van toegelaten bestrijdingsmiddelen. Toela-
tingenn worden administratief verlengd. Het CTB geeft aan dat van de toegelaten 
bestrijdingsmiddelenn per 1-1-2000 slechts een kwart volledig is beoordeeld. Men 
wijtt dit mede aan opgelopen achterstanden. Deze leiden te vaak tot termijnover-
schrijdingenn en tot een overmatig gebruik van het instrument van de procedurele 
verlenging,, aldus het CTB.70 

Ookk bij de prioriteitstelling voor 2001 geeft het CTB aan dat in het overgrote 
deell  van de besluiten over toegelaten middelen nog altijd geen inhoudelijke be-
oordelingg plaatsvindt, maar verlenging op procedurele gronden. Prioriteit wordt 
nuu gegeven aan middelen op basis van nieuwe werkzame stoffen (innovatie), aan 
aanvragenn op grond van landbouwkundige onmisbaarheid en aan herbeoordeling 
vann oude stoffen met een 'hoog risicoprofiel'.71 De herbeoordelingsachterstand 
zall  hiermee voor veel bestaande stoffen nog lange tijd blijven bestaan. 

Inn deze planning wordt een inhoudelijke beoordeling voorzien van maximaal vijfti g 
stoffenn (cat. A) en voor nog eens (maximaal) vijfti g stoffen (cat. B) wordt de 
intentiee tot inhoudelijke beoordeling vastgelegd. Ruim tweehonderdvijftig stoffen 
vallenn onder de procedurele verlenging (cat. C). Het CTB geeft aan bij de priorite-
ringg rekening te hebben gehouden met de belangen van de industrie, de noden en 
wensenn van gebruikers, andere maatschappelijke aspecten van het gebruik, politie-

688 CBB 29 januari 1998, AB 1998, 111 m.nt. JHvdV, M en R 1998/4, nr. 33 m.nt. Vogelezang-Stou-
te,, NTER 1998 nr. 6, p. 120/121 (nt. Sevenster), Rawb 1998, nr. 141 m.nt. A.J.C, de Moor-van 
Vugt,, UCB 1998/1-2, nr. 10 (ZHM en SNM, deelnemende partijen: ISK Biosciences Europe SA 
enn Hoechst Schering AgrEvo Nederland, chloorthalonil) 

699 CBB 15 juli 1999, M en R 1999/12, nr. 121 m.nt. Vogelezang-Stoute (ZHM e.a., deelnemende 
partijj  Luxan, metam-natrium). 

700 Notitie van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen aan de vaste Kamercommissie 
LNV ,, 12 april 2000. 

711 Notitie Prioriteitstelling beoordeling bestrijdingsmiddelen, CTB, augustus 2000, en bijbehorende 
brieff  CTB d.d. 11 augustus 2000. 
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kee keuzes en de uitvoeringspraktijk.72 Kritiek op de prioriteitstelling komt onder 
meerr van de Stichting Natuur en Milieu (keuzes zijn strijdig met het nieuwe be-
leid,, op grond waarvan 'groene' middelen en het uitbannen van oude schadelijke 
middelenn prioriteit zouden moeten hebben), van LTO-Nederland (criteria zijn 
onduidelijk),, de Vewin en de UvW (probleemstoffen voor drinkwaterbereiding en 
oppervlaktewaterr worden onvoldoende meegenomen) en van drie ministeries (juri-
dischh risico onderbouwing lijsten; arbo-risico vereist eerdere beoordeling bepaalde 
stoffen)) en het FNV (arbo-risico). Voor enkele stoffen leidt het commentaar tot 
wijzigingg van een eerdere herprioriteringslijst.73 

Eenn beroep van milieu-organisaties met betrekking tot de procedurele verlenging 
vann 167 toelatingen, in het kader van de prioriteitstelling, wordt in 2002 door het 
CBBB gegrond verklaard. 

Hett CBB oordeelt dat de bevoegdheid van het CTB tot het verlenen van procedu-
relee verlengingen niet onbegrensd is. Met de wettekst ('zonodig') en met het oog-
merkk van de wetgever is niet verenigbaar dat het CTB voor het bepalen van de 
verlengingstermijnn niet de periode maatgevend laat zijn die nodig is voor de daad-
werkelijkee beoordeling. Het CTB gaat wegens capaciteitsgebrek over tot het voor 
langee tijd stelselmatig afgeven van procedurele verlengingen, in afwachting van 
eenn beoordeling op communitair niveau. Het verschil in behandeling tussen hou-
derss van toegelaten middelen met procedurele verlengingen en aanvragers van 
toelatingg van nieuwe middelen, is rechtens niet te aanvaarden. 'Reeds op grond 
vann het vorenstaande komt het College tot de conclusie dat het beroep gegrond 
is.'74 4 

Ditt prioriteringsbeleid is dus, gezien doel en tekst van de wet, in strijd met de 
Bmw. . 

10.2.3.210.2.3.2 Van prioriteitstelling naar van rechtswege toelating 
Bijj  de Tweede Kamerbehandeling van de Bmw-wets wijziging ter implementatie 
vann de Biocidenrichtlijn wordt in 2002, op basis van een amendement, een be-
voegdheidd voor het CTB opgenomen tot het aanwijzen van werkzame stoffen. 
Doell  hiervan is de prioriteitstelling een wettelijke basis te verlenen.75 Middelen 
opp basis van aan te wijzen stoffen met een laag risicoprofiel zullen van rechtswe-
gee toegelaten zijn en pas worden herbeoordeeld na het communautaire besluit-
vormingstraject.. Middelen op basis van stoffen met een hoog risicoprofiel zullen 
onverkortt worden herbeoordeeld. De richtlijnen 91/414 en 98/8 kennen zo'n 
aanwijzingsbevoegdheidd niet. Over een eerder amendement,76 eveneens over 
eenn aanwijzingsbevoegdheid en toelating van rechtswege, teneinde de beoorde-

722 Definitieve prioriteitstelling, december 2000, <www.ctb-wageningen.nl>. 
733 Uitkomst Commentaarronde Prioriteitstelling, december 2000, <www.ctb-wageningen.nl>. 
744 CBB 2 juli 2002, M en R 2002/11, nr. 128 m.nt. Vogelezang-Stoute (Prioriteitstelling). 
755 Amendement Feenstra en Udo, TK 2001-2002, 27 085, nr. 9. 
766 TK 2001-2002, 27 085, nr. 7 (Amendement Van Ardenne-van der Hoeven c.s.). 

http://www.ctb-wageningen.nl
http://www.ctb-wageningen.nl
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lingg uit te stellen - zij het zonder het onderscheid naar risicoprofiel - luidt het 
oordeell  van de Raad van State dat deze in strijd is met de wet en de Biociden-
richtlijn. . 

Dee toelating van rechtswege past niet in het stelsel van de Biocidenrichtlijn, aldus 
dee Raad. Deze voegt daar aan toe dat de richtlijn gedurende de overgangsperiode, 
wanneerr er nog geen beslissing over de stof is genomen, wel een voortzetting van 
bestaandd nationaal beleid toestaat maar niet allerlei soorten afwijkend beleid. Er is 
duss niet de mogelijkheid om nieuw van het stelsel van de richtlijn afwijkend beleid 
tee gaan voeren, aldus de Raad.77 

Hett advies van de Raad van State lijk t evenzeer relevant voor het amendement 
datt nu in het wetsvoorstel verwerkt is. In een uitspraak inzake een procedurele 
verlengingg verwijst de president CBB hier dan ook naar.78 

Verwijzendd naar de fundamentele juridische kritiek op het eerste amendement, stelt 
dee president: 'Deze kritiek lijkt ook na de indiening van het amendement van de 
ledenn Feenstra en Udo (...) niet geheel zonder voorwerp te zijn. Mede bezien in 
hett licht van deze kritiek heeft verweerder zich op het standpunt kunnen stellen dat 
hett onzeker is of dit onderdeel van het wetsontwerp tot Wijziging van de Bestrij-
dingsmiddelenwett 1962, 27 085, kracht van wet zal krijgen (...)'. 

Inmiddelss heeft dit prioriteringsbeleid een wettelijk basis gekregen in de Bmw, 
zijj  het met een nuancering waardoor bij de aanwijzing van de stoffen met neven-
effectenn wordt rekening gehouden.79 Bij de Kamerbehandeling kwam niet aan de 
ordee of dit prioriteringsbeleid in overeenstemming is met de EG-regelgeving.80 

Hett CTB-besluit priori ter ing werkzame stoffen 200281 omvat circa 240 stoffen 
(vann de in totaal circa 290 bestaande stoffen). 

Hett in de wet opnemen van een nieuw instrument waarmee het toelatingsin-
strumentt voor mogelijk zeer lange tijd buiten werking wordt gesteld voor een 
groott deel van de middelen, is mijns inziens niet alleen in strijd met de Biociden-
richtlijnn maar ook met de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn. Het overgangs-
rechtt van deze laatste richtlijn verleent daartoe niet de ruimte. Dit recht stelt wel 
bepaaldee criteria buiten werking, maar niet de kern van het stelsel, waaronder 
hett systeem van de toelating op aanvraag (zie hierover ook par. 10.5.5). 

TKK 2001-2002, 27 085, B (Advies Raad van State en nader rapport d.d. 16 november 2001). 
Pres.. CBB 22 februari 2002, MenR 2002/11, nr. 127 (Aventis CropScience Benelux, Symphonie). 
Stb.Stb. 2002, 461; art. 25d Bmw, eerste en tweede lid. 
HandelingenHandelingen I, 18 juni 2002, p. 1532-1546. 
Stcrt.Stcrt. 2002, 178. 
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10.33 De toelatingsprocedure 

10.3.110.3.1 Inleiding 

Dee bevoegdheden en taken van de minister en het CTB inzake de toelatings- en 
verlengingsproceduree en de aanwijzingsprocedure voor een werkzame stof vinden 
hunn basis in de art. 4, 4a en 4b Bmw. Hier zijn ook enkele procedurele en prak-
tischee zaken geregeld, onder meer inzake dierproeven en de financiering van 
onderzoeks-- en registratiekosten. De toelatingsprocedure is uitgewerkt in de 
ministeriëlee Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 (Rtb95).82De wijze 
waaropp het CTB hieraan uitvoering geeft, is neergelegd in de HTB. 

BmwBmw en Algemene wet bestuursrecht 
Dee toelatingsprocedure wordt hierna op onderdelen vergeleken met bepalingen 
vann de Awb.83 De facultatieve Awb-standaardregels van de uniforme openbare 
voorbereidingsproceduree zijn niet van toepassing verklaard op de toelatingsproce-
dure.. Toch worden hierna relevante overeenkomsten en verschillen met deze 
facultatievee procedure aangegeven, zodat bezien kan worden in hoeverre het van 
toepassingg verklaren van deze procedure mogelijk of gewenst is. Enkele toela-
tingsbepalingenn worden vergeleken met bepalingen inzake beschikkingen. Dit 
gebeurtt niet alleen vanwege het beschikkingskarakter van het toelatingsbesluit, 
maarr ook omdat de toelatingsprocedure vergelijkbaar is met de beschikkingspro-
ceduree en er geen redenen lijken te zijn om de aanvraag voor een toelating an-
derss te behandelen dan de aanvraag voor een beschikking zoals geregeld in titel 
4.11 Awb. 

Dee Bmw werd bij de inwerkingtreding van de Awb beperkt gewijzigd. Dat 
betrof,, naast de wijziging van de beroeps- en de geheimhoudingsregeling, vooral 
terminologischee aanpassingen. De toelatinghouder is nu in de gelegenheid zijn 
'zienswijze'' (voorheen 'mening') over een wijziging van voorschriften naar 
vorenn te brengen. De bepaling over het bij aangetekende brief meedelen van een 
beslissingg op aanvraag, kwam te vervallen. Een 'beslissing' tot toelating en 
intrekkingg werd een 'besluit'.84 Overige terminologische aanpassingen bleven 
uitt (zie par. 10.3.6.1). 

10.3.210.3.2 De aanvraag en het aanvraagformulier 

10.3.2.110.3.2.1 De aanvrager 
Eenn toelatingsaanvraag85 kan alleen worden gedaan door een natuurlijke of 
rechtspersoonn die permanent gevestigd is binnen de EG en die ervoor verant-

Dee Rtb95 is behalve op de Bmw ook gebaseerd op art. 6a Plantenziektenwet (inzake ministeriële 
heffingenn ter vergoeding van onderzoekskosten). 
Uitgegaann wordt van de Awb-tekst zoals gewijzigd in Stb. 2002, 54. Dat betekent dat de uniforme 
openbaree voorbereidingsprocedure van de nieuwe afd. 3.4 wordt gevolgd. 
Aanpassingswett Awb III , Stb. 1993, 690, art. 4. 
Hieronderr ook te verstaan een aanvraag tot verlenging van een toelating en tot wijziging van toela-
tingsvoorschriftenn . 



3022 Hoofdstuk 10 

woordelijkk is dat het middel wordt afgeleverd (art. 4, achtste lid). Deze formule-
ringg is aangepast aan richtlijn 91/414 (art. 9). Onder de Bmw-oud was het de 
'fabrikant,, importeur of handelaar' die een aanvraag kon doen. Daarbij werd 
overigenss eveneens gedoeld op degene die het middel op de markt brengt, zo 
blijktt uit de parlementaire geschiedenis.86 

Eenn aanvraag tot uitbreiding van een toepassingsgebied van een al toegelaten 
gewasbeschermingsmiddell  kan ook worden gedaan door andere instanties, zoals 
wetenschappelijkee instanties en landbouw- of gebruikersorganisaties (art. 5, zesde 
lid).. Deze mogelijkheid tot uitbreiding van de toelating is in 2003 sterk uitge-
breidd doordat nu ook de toelating- en registratiehouder, eveneens voor biociden, 
hieromm kunnen verzoeken en doordat dossiervereisten bij uitbreiding versoepeld 
kunnenn worden (art. 5, zevende en achtste lid). 

10.3.2.210.3.2.2 Aanvraagformulier en dossiervereisten 
Eenn aanvraag wordt ingediend bij het CTB, met gebruikmaking van daarvoor 
bestemdee formulieren (art. 7, eerste lid, Rtb95). Het formulier en de bijbeho-
rendee instructies vermelden welke gegevens bij de aanvraag geleverd moeten 
worden.877 Op basis van die gegevens vindt beoordeling plaats. De formulieren 
enn bijbehorende documenten zijn niet in de Bmw of in uitvoeringsregelgeving 
opgenomen.. De formulieren liggen ter inzage bij het ministerie van LNV en bij 
hett CTB, aldus art. 48 Rtb95. 

Dee formulieren zijn ook opvraagbaar bij het CTB en zijn toegankelijk via de CTB-
internetsite.. Onderscheiden worden formulieren voor het aanvragen, verlengen of 
wijzigenn van een gewasbeschermingsmiddel (G), voor een landbouwkundig-onmis-
baarr gewasbeschermingsmiddel (GO), voor een biocide (B), voor een afgeleide of 
parallellee toelating (AP), voor een micro-biologisch gewasbeschermingsmiddel 
(M),, en voor een ontheffing voor proefdoeleinden.88 

Onderr de Bmw-oud maakten de aanvraagformulieren deel uit van uitvoerings-
regelgeving.899 De huidige Rtb95 verwijst wel naar formulieren en instructies, 
maarr geeft geen regels voor totstandkoming, wijziging of publicatie.90 De formu-
lierenn zijn nu als bijlagen opgenomen in de HTB. Aanvraagformulieren en instruc-
tiess worden aangepast zodra EU-ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.91 

Voorr gewasbeschermingsmiddelen op basis van nieuwe werkzame stoffen 
geldenn de dossiervereisten van de bijlagen II en III van richtlijn 91/414 'overeen-

TKK 1960-1961, 6014, nr. 5, p. 11. 
Err is een Algemene instructie voor het indienen van aanvragen tot toelating van bestrijdingsmidde-
len,, CTB 2002 (hierna te noemen: algemene instructie) en een instructie bij het betreffende aan-
vraagformulier.. De algemene instructie bevat protocollen en richtlijnen bij de diverse aanvragen. 
Ookk is hier bijvoorbeeld aangegeven in welke gevallen de onderzoeken moeten voldoen aan de GLP 
(goodd laboratory practice) -vereisten. De instructie bij het formulier geeft aan welke gegevens mini-
maall  benodigd zijn en aan welke vereisten onderzoeken en onderzoeksgegevens moeten voldoen. 
Aanvragenn voor andere wijzigingen, zoals naamswijziging, kunnen schriftelijk worden gedaan (art. 
7,, zesde lid, Rtb95). 
Alss bijlagen bij de toenmalige Beschikking toelating bestrijdingsmiddelen. 
Art.. 8, eerste lid, (b) en art. 18-19 Rtb95. 
Alduss de HTB par. 1.6 (CTB 04.2002). 
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komstigg de in het aanvraagformulier en de bijbehorende instructie neergelegde 
eisen'.922 Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van bestaande stoffen en 
biocidenn worden de gegevens vereist, zoals aangegeven op het aanvraagformulier 
enn bijbehorende instructie.93 

Voorr het vaststellen en wijzigen van aanvraagformulieren en bijbehorende in-
structiess ontbreekt uitvoeringsregelgeving. Daarmee ontbreekt voor een deel van 
dee aanvragen - namelijk waar de richtlijndossiervereisten nog niet van toepassing 
zijnn - een wettelijke regeling voor (het vaststellen van) de dossiervereisten. 

Dee bevoegdheid van het CTB tot besluitvorming in individuele gevallen 
omvatt mijns inziens niet die tot het vaststellen van formulieren.94 De Bmw ver-
leentt in art. 4, tweede lid, de minister regelgevende bevoegdheden inzake gege-
venslevering.. Daarom ligt het meer voor de hand dat het CTB hier namens de 
ministerss optreedt. Een mandatering met een duidelijke procedure voor het vast-
stellen,, wijzigen en publiceren van de formulieren en instructies is hier op haar 
plaats.. De Awb bepaalt in art. 4:4 dat het vaststellen van formulieren kan plaats-
vindenn door het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, voor-
zoverr daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift. Nu de Bmw in art. 4, 
tweedee lid, hierin wel voorziet, is de CTB-besluitvorming over het aanvraagfor-
mulierr niet met deze Awb-bepaling in overeenstemming. 

Hett vaststellen van formulieren en instructies kan kortom worden beschouwd 
alss een ministeriële bevoegdheid, waarbij mandatering aan het CTB kan plaats-
vinden.. Een dergelijke mandatering heeft niet plaatsgevonden. 

10.3.2.2.110.3.2.2.1 Aanvragen voor afgeleide toelatingen en paralleltoelatingen 
Sindss 2001 zijn de afgeleide - en paralleltoelating in de Rtb95 omschreven. Bij 
dezee toelatingen hoeven slechts enkele basisgegevens te worden opgegeven, met 
namee ter identificatie van het middel. Er geldt een eenvoudigere procedure en 
eenn lager tarief.95 

Eenn afgeleide toelating betreft een middel dat reeds onder een andere handels-
naamm is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel 
zall  worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating. 
Eenn paralleltoelating betreft een middel dat van dezelfde fabrikant afkomstig 
iss als een hier te lande toegelaten middel, daarvan niet wezenlijk verschilt, 
geïmporteerdd wordt uit een van de lidstaten van de EU en aldaar is toegelaten 
off  geregistreerd als bestrijdingsmiddel.96 

Art.. 18, eerste lid, Rtb95. Alleen waar het CTB aanvullende gegevens vraagt, zoals in het Bmb, 
geldenn nationale dossiervereisten (CTB-Toelichting, extra, maart 2001). 
Art.. 18, tweede en derde lid, Rtb95. Wijzigingen op basis van de Biocidenrichtlijn zijn in 2003 in 
voorbereidingg (CTB-Toelichting, nr. 39, 2003, p. 1-5). 
Dee wetswijziging in verband met de instelling van een College voor de toelating van bestrijdings-
middelenn (TK 1995-1996, 24 817, nrs. 1-3) geeft op dit punt geen duidelijkheid. 
Art.. 17a en 18, vierde lid, Rtb95 (toelichting op de wijziging Stcrt, 2001, 78, p. 11). 
Art.. 1 sub d en e Rtb95 (voordien alleen omschreven in de Algemene instructie). 
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Ookk voor deze toelatingen zijn de formulieren niet in regelgeving opgenomen. 
Dezee toelatingsprocedures hebben nooit een duidelijke wettelijke basis gehad. De 
omschrijvingenn en de vereisten voor deze toelatingen waren eerder alleen in 
bijlagenn bij de toenmalige ministeriële regeling opgenomen, met daarbij een kort 
aanvraagg formul ier.97 

Dee paralleltoelating is in de richtlijnen 91/414 en 98/8 niet geregeld. Criteria 
voorr deze toelating zijn in de EG-jurisprudentie ontwikkeld (zie par. 4.6.5). De 
Hogee Raad heeft, in vervolg op een uitspraak van het Hof van Justitie inzake de 
parallelimportt van gewasbeschermingsmiddelen98 geoordeeld dat over de toela-
tingg van een gewasbeschermingsmiddel tot de Nederlandse markt niet anders dan 
opp aanvraag wordt beslist. De uitspraak van het Hof houdt niet in dat een middel 
datt voldoende identiek is aan een op de Nederlandse markt toegelaten middel 
zonderr aanvraag bij de bevoegde instantie moet of kan worden toegelaten, aldus 
dee Hoge Raad.99 

10.3.2.2.210.3.2.2.2 Aanvraag tot aanwijzing van een werkzame stof 
Diversee bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de procedure voor 
dee aanwijzing van een werkzame stof. Daarnaast geldt een aantal extra vereisten, 
onderr meer inzake toezending van gegevens aan de bevoegde instanties van de 
anderee lidstaten.100 

10.3.2.310.3.2.3 Taalgebruik bij de aanvraagbehandeling 
Dee Bmw en de Rtb95 bevatten geen bepalingen over de te gebruiken taal. De 
Algemenee instructie vermeldt dat de correspondentie over de aanvraag plaats-
vindtt in de Nederlandse taal en dat het aanvraagformulier bij voorkeur in de 
Nederlandsee taal wordt ingevuld. Indien dit voor de aanvrager problemen geeft, 
kann het aanvraagformulier in het Engels worden ingevuld. De ontwerp-gebruiks-
aanwijzingg dient altijd in het Nederlands te worden geleverd. Bijlagen kunnen 
gesteldd zijn in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. De samenvatting kan in 
hett Nederlands of het Engels worden gesteld, aldus de instructie.101 Deze bepa-
lingenn passen in hetgeen de richtlijn 91/414 en de Awb hierover bepalen. 

Art.. 9, derde lid, richtlijn 91/414 bepaalt dat lidstaten kunnen voorschrijven 
datt toelatingsaanvragen in de nationale taal worden ingediend. 
Dee Awb eist dat bestuursorganen de Nederlandse taal gebruiken, tenzij bij 
wettelijkk voorschrift anders is bepaald. Afwijking is mogelijk indien het ge-
bruikk van een andere taal doelmatiger is en de belangen van derden niet on-
evenredigg worden geschaad (art. 2:6 Awb). Bij een beschikkingsprocedure kan 
hett bestuursorgaan een vertaling verlangen van aanvraag-gegevens gesteld in 

Bijlagenn II en III voormalige Beschikking/Regeling toelating bestrijdingsmiddelen, zoals laatstelijk 
gewijzigdd Stcrt. 1994, 25. 
HvJEGG 11 maart 1999, zaak C-100/96 (British Agrochemicals) (zie Deel II , par. 4.6.5). 
HRR 17 december 2002, NJ 2002, 183. 
Art.. 4a Bmw en art. 15 Rtb95. 
AlgemeneAlgemene instructie voor het indienen van aanvragen tot toelating van bestrijdingsmiddelen, CTB 
2002,, p. 16. 

97 7 

98 8 

99 9 

100 0 

101 1 
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eenn vreemde taal. Dat moet dan noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de 
aanvraagg of de voorbereiding van de beschikking (art. 4:5, tweede lid, Awb). 
Hierbijj  dient met name gedacht te worden aan de belangen van derden bij een 
beschikkingsprocedure.102 2 

Hett bestuursorgaan heeft hier een zekere beleidsruimte. Zolang gegevens niet 
toegankelijkk zijn voor derden, zal uiteraard niet snel sprake zijn van het schen-
denn van de belangen van deze derden. Dit wordt anders wanneer gegevens wel 
toegankelijkk dienen te zijn. 

10.3.310.3.3 De behandeling van de aanvraag 

10.3.3.110.3.3.1 Het in behandeling nemen 
Eenn toelatingsaanvraag wordt niet in behandeling genomen indien: 

dee aanvraagkosten niet zijn voldaan;103 

hett aanvraagformulier onvolledig of anderszins niet overeenkomstig de in 
structiess is ingevuld, of vereiste gegevens niet zijn overgelegd of niet vol-
doen; ; 
dee vereisten inzake gegevensbescherming en dierproeven niet zijn nageko-
men;104 4 

Voorr een gewasbeschermingsmiddel op basis van een nieuwe werkzame stof 
geldtt dat een aanvraag moet zijn ingediend tot aanwijzing van de betreffende stof 
bijj  communautaire maatregel. Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag 
geldenn vergelijkbare vereisten als bij de toelating.105 

Binnenn twaalf weken na ontvangst van het aanvraagformulier moet een be-
sluitt over het in behandeling nemen van een aanvraag worden meegedeeld aan de 
aanvrager.106 6 

Dee Rtb95-bepalingen over het niet in behandeling nemen van een aanvraag 
zijnn meer imperatief geformuleerd dan die in de Awb inzake het niet in behande-
lingg nemen van een beschikkingaanvraag. Art. 4:5, eerste lid, Awb verleent een 
bestuursorgaann de bevoegdheid - maar niet de verplichting - een aanvraag niet in 

P.J.J.. van Buuren, T.C. Borman, Algemene wet bestuursrecht. Tekst en Commentaar, Deventer: 
Kluwer2001,p.. 100. 
Ingevolgee art. 4b Bmw stelt het CTB de aanvraagtarieven vast. De aanvraagtarieven (niet te ver-
warrenn met kosten voor het samenvatten en evalueren van het onderzoek) voor een toelating of een 
verlengingg bedragen in 2003 EUR 4.270,-. Voor een verlengingsaanvraag na aanwijzing van rechts-
wegee geldt een tarief van EUR 495,-. Ook voor een afgeleide toelating of een parallel-toelating is 
ditt EUR 495,-. (Tarievenbesluit CTB 2003, Stcrt. 2002, 245 ). Ingevolge art. V Wijzigingswet 
19988 gelden de tarieven uit de Rtb95 nog slechts voorzover het CTB geen tarieven uit hoofde van 
art.. 4b Bmw heeft vastgesteld. Het Tarievenbesluit bevat in art. 13 een overgangsregeling voor 
eerderr ingediende aanvragen (waaronder zelfs voor aanvragen die voor 1994 zijn ingediend en nog 
niett in behandeling zijn genomen). 
Art.. 8, eerste lid, jo. art. 7, tweede lid, en art. 24, 25, 26 en 37 Rtb95. 
Art.. 8, tweede lid, jo. art. 15, eerste en derde lid, Rtb95. Ook het in behandeling nemen van de 
aanvraagg tot aanwijzing van de stof kost EUR 4.270,- (Tarievenbesluit CTB 2003). 
Art.. 7, vierde lid, Rtb95. De aanvankelijke termijn van acht weken werd in 1996 verlengd tot 
twaalff  weken. 
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behandelingg te nemen indien aan bepaalde vereisten niet is voldaan. De impe-
ratievee formulering inzake het niet in behandeling nemen, mist dus de beleid-
ruimtee die art. 4:5 Awb verleent. Daarbij moet de aanvrager, eveneens ingevolge 
art.. 4:5 Awb, de gelegenheid hebben binnen een bepaalde termijn de aanvraag 
aann te vullen. Nu in art. 8, eerste lid, Rtb95 deze gelegenheid tot aanvulling 
ontbreekt,, is dat in strijd met de Awb. 

1033.21033.2 De wijziging van een aanvraag en schorsing van de behandeling 
Opp verzoek van de aanvrager kan de aanvraag tijdens de behandeling worden ge-
wijzigd.. Bij een wezenlijke verandering in samenstelling, gebruiksgebied of 
toepassingswijzee van het middel, wordt de gewijzigde aanvraag beschouwd als 
nieuwee aanvraag, tenzij het stadium van de behandeling van de aanvraag een 
anderr besluit toelaat (Rtb95 art. 13). 

IngebrekestellingIngebrekestelling en schorsing van de aanvraagbehandeling 
Bijj  het niet voldoen van kosten voor evaluatie-onderzoek krijgt de in gebreke 
blijvendee aanvrager wel de gelegenheid hieraan binnen een redelijke termijn na 
ingebrekestellingg te voldoen. Deze procedure voor verdere behandeling (Rtb95 
art.. 9) voldoet dus wel aan het vorengenoemde aanvullingsvereiste van art. 4:5 
Awb. . 

Hett CTB heeft zowel bevoegdheden als verplichtingen tot het beëindigen van 
eenn lopende aanvraagbehandeling. Daaraan gaan doorgaans procedures van inge-
brekestellingg en schorsing vooraf, onder meer in de volgende gevallen. 

Wanneerr verschuldigde kosten voor de onderzoekssamenvatting, -evaluatie en 
-beoordelingg niet zijn voldaan, wordt een aanvraag niet verder behandeld. Het 
CTBB stelt de aanvrager in gebreke en geeft een redelijke termijn om alsnog de 
kostenn te voldoen. Indien de aanvrager in gebreke blijft , wordt de aanvraagbe-
handelingg beëindigd (Rtb95 art. 9). De bepaling verplicht dus tot beëindiging. 
Eenn vergelijkbare ingebrekestelling en beëindiging van de aanvraagbehande-
lingg vindt plaats indien betaling van de onderzoekskosten voor de aanwijzing 
vann een werkzame stof uitblijft (Rtb95 art. 15, vijfde lid). 
Wanneerr de aanvrager in gebreke blijft bij het inzenden van gegevens of 
monsters,, kan de behandeling van de aanvraag worden geschorst. Het CTB 
heeftt hier beleidsruimte om al of niet te schorsen. Na een schorsing volgt een 
termijnn van zesentwintig weken, waarbinnen het CTB een besluit moet nemen 
opp basis van de beschikbare gegevens of, indien de monsters niet zijn gele-
verd,, de behandeling moet beëindigen (Rtb95 art. 12, eerste - derde lid). 

Doordatt aan de niet-verdere behandeling, ook waar deze imperatief is geformu-
leerd,, een procedure van ingebrekestelling voorafgaat, waarbij niet is aangegeven 
wanneerwanneer ingebrekestelling plaatsvindt, kan het CTB in de praktijk toch een zeke-
ree beleidsruimte hebben bij de verdere behandeling. 
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10.3.3.310.3.3.3 Termijnen van behandeling 
Voorr de behandeling van een aanvraag bevat de Rtb95 de volgende termijnen: 

binnenbinnen 2 weken na ontvangst aanvraagformulier: bevestiging van de aan-
vraagg (art. 7, vierde lid); 
binnenbinnen 12 weken na ontvangst aanvraagformulier en aanvraagkosten: 
mededelingg van het in behandeling nemen van de aanvraag en opgave 
vann verschuldigde beoordelingskosten (art. 7, vierde lid); 
zozo spoedig mogelijk maar uiterlijk 34 weken na ontvangst van de beoor-
delingskosten:delingskosten: opgave van door de aanvrager alsnog te leveren dan wel 
aanvullendd te leveren gegevens en van te verrichten onderzoekingen en 
daarvoorr verschuldigde kosten (art. 10, eerste lid); 
binnenbinnen 8 weken na de ontvangst van deze gegevens en verschuldigde 
kosten:kosten: mededeling over in behandeling nemen gegevens (art. 10, tweede 
lid); ; 
binnenbinnen 48 weken na ontvangst verschuldigde kosten dan wel na het in 
behandelingbehandeling nemen van de alsnog te leveren of aanvullende gegevens en 
dede in verband hiermee verschuldigde kosten: het nemen van een besluit 
overr toe- of afwijzing van een aanvraag (art. 14, eerste lid). 
Wanneerr de geleverde gegevens aanleiding kunnen zijn voor een afwij-
zing,, kan de procedure voor het alsnog of aanvullend leveren van gege-
venss op verzoek van de aanvrager onder bepaalde voorwaarden éénmaal 
wordenn herhaald (art. 10, eerste en vierde lid). 

Dee eindtermijn voor de behandeling van een aanvraag werd in 1992 in de uitvoe-
ringsregelgevingg opgenomen.107 Dat gebeurde na diverse (voorzitter-)CBB-uit-
sprakenn waarin toelatinghouders in het gelijk werden gesteld omdat de minister 
eenn redelijke termijn had overschreden. 

JurisprudentieJurisprudentie inzake termijnen 

Omdatt een redelijke termijn voor de beslissing op de aanvraag is over-
schreden,, bepaalt het CBB in 1990 een datum waarop beslist moet 
zijn.108 8 

Nuu blijkt dat in de voorgaande zaak niet beslist is binnen de door het 
Collegee bepaalde termijn, bepaalt de Voorzitter van het CBB opnieuw 
eenn termijn waarbinnen beslist moet zijn, onder oplegging van een 
dwangsomm van f 100.000,- per dag. Deze dwangsom wordt opgelegd 
omdatt de minister geen gevolg heeft gegeven aan de CBB-uitspraak om 

Wijzigingg Beschikking toelating bestrijdingsmiddelen, Stcrt. 1992, 252 (termijn voor behande-
ling/beslissingg op de aanvraag: uiterlijk 12 maanden na het in behandeling nemen). De toelichting 
bijj  de wijziging vermeldt dat deze termijn niet kan worden worden verlengd. Weliswaar had 'de 
overheid'' altijd al de plicht binnen een redelijke termijn te beslissen, maar onduidelijk was om 
welkee termijn het in het concrete geval ging, aldus de toelichting. 
CBBB 21 juni 1990, 90/2236/060/029, n.g. (Ligtermoet Chemie, furathiocarb). 
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binnenn een bepaalde termijn te beslissen.109 

Opp dezelfde dag als de voorgaande uitspraak geeft de Voorzitter van het 
CBB,, ook in verband met het verstrijken van een redelijke termijn voor 
hett beslissen op een aanvraag, bevel tot beslissen voor een bepaalde 
datum,, eveneens onder oplegging van een dwangsom van f 100.000,-
perr dag. De voorzitter concludeert op basis van de Beschikking toelating 
bestrijdingsmiddelen,, dat de regelgever een toelatingsprocedure van 
ongeveerr twee jaar en zes maanden voor ogen heeft gestaan. De annota-
torr adviseert de minister een termijn en een verlengingsmogelijkheid in 
dee Beschikking op te nemen omdat de ontwerp-Awb uitgaat van een 
redelijkee termijn van acht weken waarbinnen moet worden meegedeeld 
wanneerr een beschikking wel wordt genomen.110 

Eenn termijn van ten hoogste ongeveer twee jaar en zes maanden wordt 
doorr de voorzitter in 1991 (opnieuw) aangemerkt als een redelijke ter-
mijnn voor het behandelen van een aanvraag.111 

Dee termijnen worden in 1996 bijgesteld. Begintermijnen worden verruimd. De 
eindtermijnn wordt bekort tot maximaal 48 weken na ontvangst van de ver-
schuldigdee kosten dan wel na de ontvangst van alsnog te leveren aanvullende 
gegevenss en bijbehorende kosten.112 Nu de termijnen in de Rtb95 zijn gere-
geld,, is de Awb-bepaling inzake het beschikken binnen een redelijke termijn niet 
vann toepassing omdat deze een aanvullend karakter heeft. 

Dee eindtermijn uit de Rtb95 kan afwijken van die van de Uniforme beginse-
lenn bij richtlijn 91/414. Deze beginselen hebben als redelijke termijn voor het 
gemotiveerdd besluiten 'normaliter uiterlijk twaalf maanden' nadat over een in 
technischh opzicht compleet dossier wordt beschikt.113 De Rtb-termijn vangt aan 
bijj  ontvangst van de vergoeding van kosten en kan afwijken indien gegevensle-
veringg en betaling van kosten uiteenlopen. 

Problemenn bij het voldoen aan de Rtb-termijnvereisten hebben onder meer 
geleidd tot de vorengenoemde prioriteitstelling, waardoor veel besluiten inzake 

1099 Vz. CBB 18 oktober 1990, UCB 1990, nr. 66 m.nt. JCJD (Ligtermoet Chemie, promet). In het 
vervolgg van deze zaak blijkt dat het besluit inmiddels wel - zij het te laat - was genomen, maar nog 
niett was meegedeeld aan appellante. Het beroep is terecht ingesteld en de minister wordt veroor-
deeldd tot een proceskostenvergoeding (CBB 13 december 1991, 90/3359/060/029, n.g., Ligtermoet, 
promet). . 

1.00 Vz. CBB 18 oktober 1990, UCB 1990, nr. 65 m.nt. JCJD (ICI Holland, Shirlan Flow), in het 
bijzonderr par. 6.1.1. 

1.11 Vz. CBB 27 juni 1991, 91/1781, 2208, 2209/060/029, n.g. (Hoechst Holland, Finale). 
1.22 Wijziging Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, Stcrt. 1996, 250. De termijn voor het 

mededelenn van het in behandeling nemen, is verruimd van acht naar twaalf weken (art. 7, vierde 
lid).. De termijn voor opgave van alsnog te leveren gegevens is verruimd van 26 naar 34 weken 
(art.. 10, eerste lid). De eindtermijn, na het in behandeling nemen, is verkort van tweeënvijftig naar 
achtenveertigg weken (art. 14, eerste lid ). Aanleiding voor deze wijziging is dat het CTB niet altijd 
binnenn de voorgeschreven termijnen kan beslissen, aldus de toelichting. Doordat de eindtermijn is 
verkort,, leidt de verruiming alleen ingeval aanvullende gegevens worden gevraagd tot een verlen-
gingg - met acht weken - van de totale termijn. 

1133 Richtlijn 97/57/EG, Algemene beginselen, A.5, tweede volzin. 
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toelatingg nu voor lange tijd worden opgeschort.114 

10.3.3.410.3.3.4 Tarieven 
Inn het kader van de toelating worden kosten in rekening gebracht, onder meer 
voorr het indienen van de aanvraag, het samenvatten en evalueren van de gege-
venss en de beoordeling. Ook is jaarlijks een vergoeding verschuldigd voor toela-
ting.1155 Uitgangspunt bij de tariefvaststelling is de kostendekkendheid van de 
CTB-werkzaamheden.. Dit uitgangspunt is sinds 1994 in de regelgeving opgeno-
men,, in samenhang met de verzelfstandiging van het CTB.116 De Biocidenricht-
lij nn en - op onderdelen - de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn gaan voor de 
toelatingsproceduress uit van het principe van kostendekkendheid.117 

Enkelee tarieven per 2003:118 

Hett indienen van een toelatingsaanvraag kost EUR 4.270,-. 
Voorr het samenvatten en evalueren van onderzoeksgegevens geldt een apart 
tarieff  per deelonderzoek (in totaal een 30-tal onderdelen ter beoordeling van 
neveneffectenn en werkzaamheid). Bijvoorbeeld: omzetting in grond EUR 
4.465,-;; toxiciteit vogels EUR 2.230,-; verwijdering niet-landbouwmiddelen 
enn daarmee behandeld materiaal: EUR 3.120,-. 
Voorr de beoordeling van een aanvraag tot aanwijzing van een werkzame stof 
geldtt een tarief van EUR 288.000,-.m 

Dee jaarlijkse vergoeding voor toegelaten middelen varieert van EUR 1.065,-
(biociden)) tot EUR 1.700,- (gewasbeschermingsmiddelen). 

Dee tarieven hebben geen betrekking op de beleidsadvisering en op bezwaar- en 
beroepsprocedures.. Deze worden gefinancierd door de departementen. Van de 
kostenn vanwege de EG-richtlijnen wordt de helft door de departementen betaald 
indienn er geen sprake is van een aanvraag in Nederland en Nederland niet als 
rapporteurr optreedt.120 

1,44 Het CTB-Jaarverslag over 2001 meldt dat voor nieuwe stoffen de wettelijke termijnen in het alge-
meenn ruim gehaald worden (p. 19). Hierbij moet bedacht worden dat nieuwe aanvragen in dit jaar 
doorr de prioriteitstelling voorrang kregen en dat procedures voor bestaande stoffen vooral admini-
stratieff  werden afgedaan. 

1155 De tarieven zijn opgenomen in de Rtb95, art. 37 t/m 47 en in het Tarievenbesluit CTB 2003. Het 
CTBCTB stelt tarieven vast, na goedkeuring van de betrokken minister (art. 4b Bmw). 

1166 Wijziging Beschikking toelating bestrijdingsmiddelen (Regeling toelating bestrijdingsmiddelen), 
Stcrt.Stcrt. 1994, 25. 

1177 Richtlijn 98/8 art. 25. Richtlijn 91/414 kent niet zo'n duidelijke bepaling. Wel vereist Commissie-
verordeningg 451/2000 dat kennisgevers (voor werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen) 
verplichtt worden tot betalingen die overeenkomen met de werkelijke kosten (art. 12). 

1,88 Tarievenbesluit CTB 2003, art. 2, 3, 4 en 8 (Stcrt. 2002, 245). 
1199 Voor de beoordeling van een werkzame stof anders dan op aanvraag, betaalt een kennisgever het 

totalee bedrag waarbij - indien er meerdere toelatinghouders zijn - naderhand een verrekening plaats-
vindtt (Rtb95 art. 40). De kosten voor de werkzame stof-beoordeling zijn per 2002 sterk verhoogd 
omm deze kostendekkend te maken (toelichting Tarievenbesluit CTB 2002). 

1200 Toelichting bij de wijziging van de Rtb95, Stcrt. 1999, 249. 
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10.3.410.3.4 Het afronden van de besluitvorming: voornemens en hoorprocedures 

10.3.4.110.3.4.1 Het horen van de toelatinghouder 
Dee Bmw bepaalt over het horen van belanghebbenden dat de toelatinghouder bij 
besluitenn tot wijziging van voorschriften in de gelegenheid wordt gesteld zijn 
zienswijzee kenbaar te maken over de voorgenomen wijziging en het tijdstip van 
ingangg daarvan (art. 5, vijfde lid). Daarnaast bevat de Rtb95 een procedure 
waarinn de aanvrager, op zijn verzoek, de gelegenheid krijgt onder voorwaarden 
aanvullendee gegevens te leveren indien de eerder overgelegde gegevens aanlei-
dingg zouden kunnen zijn voor een (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag (art. 
10,, eerste en vierde lid). 

Inn de toelatingspraktijk worden besluiten tot gehele of gedeeltelijke afwijzing 
vann toelatings- of verlengingsaanvragen, zoals besluiten tot niet-verleng ing van 
eenn toelating, soms eerst als een 'voornemen tot een besluit' voorgelegd aan de 
toelatingaanvragerr of toelatinghouder (hierna aangeduid als voornemenprocedu-
re).. Deze krijgt dan een hoorperiode om te reageren op het voornemen en zijn 
zienswijzee in te brengen.121 Een voornemen tot beëindiging van een toelating 
wordtt ook wel opgenomen in een CTB-besluit tot procedurele verlenging van een 
toelating.. De verlengingsperiode wordt dan gebruikt om een hoorprocedure met 
dee toelatinghouder te doorlopen, vooruitlopend op een definitief besluit.122 Dat 
dee CTB-besluitvorming op dit punt onduidelijk kan verlopen, illustreert onder-
staandee zaak, waarin de als partij deelnemende toelatinghouders een beroep doen 
opp de art. 4:7 en 4:8 Awb, inzake het horen van belanghebbenden alvorens een 
aanvraagg af te wijzen dan wel een ander besluit te nemen waartegen een belang-
hebbendee bedenkingen zal hebben. 

Eenn voornemen tot beëindiging van een toelating is opgenomen in een besluit tot 
procedurelee verlenging van een bestrijdingsmiddel op basis van chloorthalonil.123 

Dee toelatinghouder ontvangt over dit voornemen een afzonderlijk schrijven, aldus 
dee onderbouwing van het besluit. Aan dit besluit gingen eerdere procedurele ver-
lengingsbesluitenn vooraf. Het verzoek van milieu-organisaties om voorlopige voor-
zieningg tegen een eerder besluit wees de president CBB af, omdat verweerder 
meedeeldee dat begin oktober 2000 een inhoudelijke beslissing op de aanvraag zou 
volgen.. Het daarop volgende besluit van 31 oktober 2000 is wederom een procedu-
relee verlenging, met daarin - opnieuw - een voornemen tot beëindiging en dus geen 
inhoudelijkee beslissing. 

Dee president oordeelt dat, nu verweerder zelf concludeert dat niet aan de 
toelatingscriteriaa wordt voldaan, de noodzaak tot nader onderzoek en dus tot proce-
durelee verlenging, ontbreekt. Naar voorlopig oordeel kunnen de artikelen 4:7 en 

Ziee bijvoorbeeld de hoorprocedure in het kader van de niet-verlenging van middelen op basis van 
chloorpyrifos,, opgenomen in besluit van 20 augustus 1999 (Dursban korrels, 5672 N, <www.ctb-
wageningen.nll  >, bestrijdingsmiddelendatabank. 
Bijvoorbeeldd het besluit tot verlenging, tot 1 juli 1999, van de toelating van Casoron G, middel op 
basiss vandichlobenil, 3312 N, d.d. 19 juni 1998, <www.ctb-wageningen.nl>, bestrijdingsmidde-
lendatabank. . 
CTBCTB 31 oktober 2000, inzake DACONIL 5000 vloeibaar, 7827 N. 

http://www.ctbwageningen.nl
http://www.ctbwageningen.nl
http://www.ctb-wageningen.nl
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4:84:8 Awb over het horen, voorzover deze al van toepassing zijn, de Bmw-systema-
tiekk niet doorbreken. De Bmw en de Rtb95 (art. 10, eerste en vierde lid) geven 
limitatieff  aan hoe aanvragen behandeld moeten worden en hoe aanvragers zich 
kunnenn doen gelden indien overgelegde gegevens aanleiding kunnen zijn tot afwij-
zingg van een aanvraag. Art. 4:8 Awb kan, anders dan het CTB stelt, niet analoog 
wordenn toegepast, aldus de president.124 

Niett de Awb-hoorprocedure maar de procedure van de Rtb95 dient hier gevolgd 
tee worden. Tevens maakt deze uitspraak duidelijk dat, wanneer geconstateerd is 
datt niet aan de criteria wordt voldaan, de procedurele verlenging daarna niet nog 
eenss gebruikt kan worden als hoorperiode. 

10.3.4.210.3.4.2 Het horen van derden 
Derdenn worden in de CTB-toelatingspraktijk slechts incidenteel bij de voorberei-
dingg van de besluitvorming betrokken. Dat gebeurt als zij gegevens hebben aan-
geleverdd die gebruikt zijn bij de beoordeling van een stof of als zij eerder betrok-
kenn waren bij bezwaar- of beroepsprocedures voor de betreffende stof.125 

Verzoekenn van milieu-organisaties om betrokken te worden bij de besluitvorming 
werdenn in 1998 en 1999 door het CTB en de minister van LNV afgewezen. De 
organisatiess verzoeken, onder toezending van een onderzoeksrapport over zeven 
stoffenn met een verdachte hormoonverstorende werking, 'als belanghebbende geac-
cepteerdd te worden, met een gelijkwaardige status als de toelatinghouder'. Zij 
verzoekenn tijdige ontvangst van dossierevaluaties, voornemens van besluiten en 
anderee briefwisselingen, teneinde adequaat te kunnen reageren.126 Dit verzoek 
wordtt afgewezen omdat de betreffende onderzoeksrapportage als niet relevant voor 
dee besluitvorming omtrent individuele toelatingen wordt beschouwd.127 

Inn de heroverweging op bezwaar komt de staatssecretaris van LNV deels aan 
dee bezwaren tegemoet. De concept-toelatingsbesluiten, zoals deze worden toege-
zondenn aan de toelatinghouder, kunnen openbaar worden gemaakt, zo ook de 
betreffendee CTB-vergaderverslagen, na het onleesbaar maken van eventuele be-
drijj  f s- en fabricagegegevens, aldus de heroverweging. De vraag of de organisaties 
tenn onrechte niet waren betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming, 
wordtt verwezen naar de toetsing door de rechter van het toelatingsbesluit.128 

Pres.. CBB 16 februari 2001, AB 2001, 261 m.nt. JHvdV, M en R 2001/4, nr. 78K (ZHM, deelne-
mendd Zeneca Agro e.a., chloorthalonil). 
Bijvoorbeeldd het toelatingsbesluit van 29 mei 1998 inzake de verlenging van de toelating en voorne-
menn tot beëindiging van CCA-houtverduurzamingsmiddelen (7840 N) en CTB-brieven aan direct-
enn derde-belanghebbenden d.d. 17 juni 1998 en 13 juli 1998. In het CTB-besluit wordt aangegeven 
datt de belanghebbende door middel van een 'nader besluit' ten aanzien van de precieze omvang van 
dee voorgenomen beperking en de overwegingen daarbij, zal worden geïnformeerd. 
Brieff  Stichting Natuur en Milieu, mede namens Greenpeace, aan het CTB, 18 september 1998. 
Brieff  secr, generaal ministerie LNV aan Stichting Natuur en Milieu, 11-02-1999. 
Beslissingg op bezwaarschrift WOB, staatssecretaris LNV, 4 augustus 1999, TRCJZ 1999/7430 
(bestrijdingsmiddelenn op basis van procymidon, penconazool en de stofgroep dithiocarbamaten). Het 
beroepp werd ingetrokken. 
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Inn deze zaak werden de door een milieu-organisatie verstrekte stof-gegevens niet 
voldoendee relevant geacht voor de toelatingsbesluitvorming omdat ze onvoldoen-
dee specifiek gericht waren op de individuele middelen. Vanwege de niet-open-
baarheidd van specifieke gegevens die aan de toelatingsbesluitvorming ten grond-
slagg liggen, zullen gegevens die derden aanleveren moeilijk specifiek kunnen 
zijn.. De reactie zal immers specifieker kunnen worden indien er meer inzicht is 
inn de besluitvorming. 

Hett voornemen tot beëindiging van een toelating wordt soms toegezonden 
aann een gebruiker(sorganisatie), in vervolg op de betrokkenheid bij procedures. 
Datt gebeurt bij de Vereniging van houtimpregneerders. Vanwege de betrokken-
heidd bij eerdere bezwaarschriftprocedures en 'gezien de betrokkenheid bij de 
onderhavigee materie stelt het College u in de gelegenheid uw zienswijze terzake 
kenbaarr te maken (...)' aldus het CTB. De Vereniging maakt vervolgens bezwaar 
tegenn dit voornemen. Het CBB oordeelt dat de desbetreffende mededelingen niet 
zijnn gericht op rechtsgevolg en dat niet is voorzien in de mogelijkheid van be-
zwaarr of beroep tegen de betreffende mededelingen. 

Hett CBB bevestigt het CTB-standpunt dat het voornemen tot beëindiging een voor-
lopigg oordeel is. De brief met het voornemen is niet aan te merken als een besluit 
inn de zin van art. 1:3 Awb. 'De brief behelst slechts een voorlopig oordeel van het 
CTBB omtrent de noodzaak tot beperking van bepaalde toepassingen en het voorne-
menn om dit oordeel te toetsen aan door belanghebbenden kenbaar te maken ziens-
wijzenn en om vervolgens - bij handhaving van zijn oordeel - tot besluitvorming via 
eenn nader aangegeven weg over te gaan.129 

10.3.4.310.3.4.3 Conclusies over voornemens en hoorprocedures 
Hoewell  de Rtb95 een duidelijke procedure heeft voor de voorbereiding van 
besluitenn en de inbreng van de toelatinghouder daarbij, met eventueel aanvullen-
dee gegevens, blijf t de gang van zaken in de praktijk inzake voorgenomen beslui-
tenn betrekkelijk onduidelijk. In de toelatingspraktijk is soms sprake van een 
voornemenprocedure,, die gericht is op het horen van de toelatinghouder en die, 
voorzoverr bekend, alleen wordt gevolgd bij een voor de toelatinghouder belas-
tendd voornemen. Wanneer een voor de toelatinghouder belastend voorgenomen 
besluitt wordt omgezet in een positief besluit, kunnen derden geen inbreng heb-
ben.. Derden kunnen in principe pas van de besluitvorming kennisnemen nadat 
dezee is afgerond. Zij kunnen soms van een voornemen kennis nemen doordat het 
iss opgenomen in een verlengingsbesluit, maar over het algemeen worden derde-
belanghebbendenn uitgesloten van de voorbereiding van de besluitvorming. 

Inn de volgende paragraaf wordt bezien in hoeverre de Awb-openbare voor-
bereidingsproceduree toegepast zou kunnen worden op de voorbereiding van een 
toelatingsbesluitt en welke voor- en nadelen dit mee zou kunnen brengen. 

CBBB 6 april 1999, AWB 97/716, n.g. (Ver. Houtimpregneerinrichtingen Nederland/minister VWS, 
houtverduurzamingsmiddelenn op basis van steenkoolteeroliedestillaat). 
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10.3.510.3.5 Openbare voorbereiding van een toelatingsbesluit? 

Dee (oude) Awb-openbare voorbereidingsprocedures zijn bedoeld voor besluiten 
waarbijj  een groot aantal of onbekende belanghebbenden zijn betrokken. De 
uitgebreidee openbare voorbereidingsprocedure stelt potentiële belanghebbenden 
inn de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen, ook inzake besluiten van 
algemenee strekking, aldus indertijd de toelichting bij de Awb.130 

Dezee procedure sluit aan bij de besluitvorming in het kader van de Wet milieube-
heerr (Wm).13! Bij de totstandkoming van de voorloper van de Wm, de Wet alge-
menee bepalingen milieuhygiëne (Wabm), betoogde de regering indertijd dat het 
niett wenselijk was de Bmw onder deze werkingssfeer te brengen, omdat openbaar-
heidd van gegevens niet gewenst was.132 De procedure is wel van toepassing ver-
klaardd op de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). 

Dee openbaarheidsproblematiek in het kader van de Bmw is deels vergelijkbaar 
mett die van de Wms. Bij de Bmw is sprake van regelgeving die, evenals bij de 
Wms,, per definitie zowel bedrijfsbelangen als de belangen van vele (deels onbe-
kende)) derden raakt. 

Wanneerr de nieuwe uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 
Awb)1333 op de Bmw van toepassing zou zijn, zouden CTB-voornemens te be-
schouwenn zijn als ontwerp-besluiten. Kort gezegd, zou dan sprake zijn van toe-
zendingg aan de aanvrager, terinzagelegging van het ontwerp-besluit en bijbeho-
rendee stukken en kennisgeving hiervan. Belanghebbenden of anderen, voorzover 
datt wordt bepaald, kunnen vervolgens binnen een bepaalde termijn zienswijzen 
naarr voren brengen, waarop de aanvrager kan reageren, waarna het be-
stuursorgaann beslist. De bezwaarprocedure zou hiermee vervallen. 

Hett volgen van de openbare voorbereidingsprocedure zal een toename van 
bestuurslastenn betekenen in de voorbereidingsfase. Daartegenover staat een ver-
minderingg doordat de bezwaarfase komt te vervallen. Het verdwijnen van de 
behandelingg door een bezwaarschriftencommissie kan hierbij als een nadeel wor-
denn beschouwd. 

Dezee openbare procedure zou alle voorgenomen besluiten betreffen, dus niet 
alleenn de voorgenomen besluiten die voor de toelatinghouder belastend zijn, zoals 
nuu het geval is bij voornemens die bekend worden gemaakt. Met toepassing van 

1300 TK 1988-1989, 21 221, nr. 3, p. 75, 76. 
1311 De regering wijst er bij de totstandkoming van deze procedure op dat ook buiten het terrein van het 

milieurechtt een zwaardere procedure wenselijk kan zijn. Gedoeld wordt op gevallen waarin behoef-
tee bestaat aan een procedure met meer ingebouwde waarborgen dan de procedure van afd. 3.4. Als 
voorbeeldd wordt daarbij alleen genoemd de toen op handen zijnde Tracéwet. De extra waarborgen 
betreffenn bijvoorbeeld het betrekken van andere bestuursorganen bij de voorbereiding van het be-
sluitt (TK 1991-1992, 22 601, nr. 3, p. 2). 

1322 TK 1977-1978, 14 311, nr. 6, p. 12; TK 1978-1979, 14 311, nr.10, p. 4 en Handelingen TK 1978-
1979,, p. 2677. 

1333 Hier wordt uitgegaan van uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de gewijzigde Awb (Stb. 
2002,, 54; afd. 3.4 nieuw) welke naar verwachting op 1-7-2004 in werking zal treden. 
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dezee procedure zouden derden de gelegenheid krijgen op een concept-besluit te 
reageren.. Nu kunnen ze dat pas doen na het nemen van het besluit.134 De voor-
bereidingg van het besluit is immers niet openbaar. De beslistermijn van de uni-
formee procedure (zes maanden na aanvraag, art. 3:18 nieuw) leent zich overi-
genss niet voor de toelatingsbesluitvorming. 

Zoalss ook naar voren kwam in een heroverweging van de staatssecretaris 
LNVV (par. 10.3.4.2), is het openbaar maken van concept-toelatingsbesluiten en 
dee bijbehorende vergaderverslagen, na screening op bedrijfsgeheimen, in princi-
pee mogelijk. 

10.3.5.110.3.5.1 De betrokkenheid van derden 
Dee vraag rijst in hoeverre dit ontbreken van betrokkenheid van derden bij de 
besluitvormingg in overeenstemming is met de vereisten van zorgvuldige voorbe-
reidingg (kennisvergaring omtrent relevante feiten en af te wegen belangen) en be-
langenafwegingg (art. 3:2 en 3:4 Awb). 

Gezienn de aard van de toelatingsbesluitvorming, waarbij de belanghebbende 
aanvragerr onderzoeksgegevens levert en waarbij ook vele andere belangen een 
roll  kunnen spelen, kan het uit een oogpunt van zorgvuldige voorbereiding van 
eenn besluit gewenst en mogelijk vereist zijn derden hierbij te betrekken. In de 
eerstee plaats omdat deze betrokkenheid van derden kan bevorderen dat praktijk-
gegevenss en andere onderzoeksgegevens dan die van de aanvrager bij de besluit-
vormingg een rol spelen. Sinds de implementatie van richtlijn 91/414 geldt het 
vereistee ook andere gegevens bij de toelatingsbeoordeling te betrekken.135 

Gedachtt kan worden aan waterkwaliteitsbeheerders, die nu niet bij de toelatings-
besluitvormingg betrokken zijn, maar die wel veel informatie hebben over de neven-
effectenn van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Gedacht kan ook worden aan 
organisatiess van gebruikers, consumenten en werknemers, aan milieu-organisaties 
enn waterleidingbedrijven. Die inbreng kan bijvoorbeeld betrekking hebben op 
neveneffectenn van het gebruik maar ook op de gebruiksvoorschriften. De kring in-
spraakgerechtigdenn in deze voorbereidingsprocedure kan groter zijn dan de kring 
vann beroepsbevoegden.136 

Inn de tweede plaats kan de betrokkenheid van derden betekenen dat dezen hun 
belangenn kunnen inbrengen nog voordat een product een toelating krijgt. In de 
huidigee situatie kan dat pas in bezwaar of in beroep nadat het besluit is genomen 
enn het product inmiddels op de markt is. De openbare voorbereidingsprocedure 
zouu de inbreng van derden verleggen naar de periode voorafgaand aan het op de 
marktt komen. 

Besluitenn tot weigering van een toelating hoeven ingevolge de Bmw niet te worden gepubliceerd. 
Sindss 2001 vermeldt de Staatscourant echter met enige regelmaat ook besluiten tot afwijzing van 
eenn aanvraag (bijvoorbeeld Stcrt. 2001, 219, 201 en 132). 
Dee Uniforme beginselen (Ub A2c) vereisen dat ook andere relevante gegevens bij de besluitvorming 
wordenn betrokken (zie par. 11.4.3). Vergelijkbaar: Gemeenschappelijk beginsel 7a, richtlijn 98/8. 
TKK 1999-2000, 27 023, nr. 3, p. 6. 
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10.3.5.210.3.5.2 De betekenis voor de direct-belanghebbende 
Dezee voordelen van het verbreden van de besluitvormingsbasis moeten worden 
afgewogenn tegen de nadelen voor de direct-belanghebbende, die niet altijd gebaat 
zall  zijn bij openbaarheid. Voor de direct-belanghebbende kan het belang van het 
beschermenn van gegevens zwaar wegen. De uniforme openbare voorbereidings-
proceduree houdt in dat de relevante stukken ter inzage worden gelegd. Waarbor-
genn ter bescherming van de gegevens van de direct-belanghebbende kunnen op 
dezelfdee wijze worden ingebouwd als bij verzoeken om openbaarheid in een later 
stadium,, na de besluitvorming. Voorzover in het ontwerp-besluit of de bijbeho-
rendee bijlagen sprake is van bedrijfsgeheimen, kan het werken met een 'tweede 
tekst'' de belangen van betrokkenen beschermen (zie hoofdstuk 14). 

10.3.5.310.3.5.3 Conclusies toepassing openbare voorbereidingsprocedure 
Hett toepassen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kan de zorg-
vuldigheidd van de toelatingsbesluitvorming, inclusief het gebruik van 'andere 
relevantee gegevens', bevorderen. De derde-belanghebbende zou daarmee een 
inbrengg in de besluitvorming kunnen krijgen voordat het product op de markt is. 
Voorr de direct-belanghebbende zou deze procedure een aanvulling zijn op de 
Rtb95-proceduree voor het aanvullen van gegevens en op de nu onduidelijke en 
niett geregelde hoorfase bij een 'voornemen'. Het waarborgen van de belangen 
vann de direct-belanghebbende lijk t hierbij, op vergelijkbare wijze als bij Wms-
procedures,, geregeld te kunnen worden. Wel zal aanpassing vereist zijn van de 
lengtee van de besluitvormingstermijn. 

10.3.610.3.6 De bekendmaking en mededeling van het toelatingsbesluit 

10.3.6.110.3.6.1 Gebruik van de termen mededelen en bekendmaken 
Dee Bmw kent zowel de term 'mededeling doen' als de term 'bekendmaken'. Van 
eenn toelating wordt 'mededeling' gedaan in de Staatscourant (art. 6, eerste lid). 
Dee intrekking van een toelating wordt 'bekendgemaakt' in de Staatscourant, ook 
alss het gaat om een intrekking op aanvraag (art. 7, derde lid). Van een wijziging 
vann registergegevens wordt aan belanghebbenden een bewijs verstrekt en wordt 
'mededeling'' gedaan in de Staatscourant (art. 6, vierde lid). 

Dee termen bekendmaken en mededelen in deze artikelen zijn vanouds in de 
Bmww opgenomen. 

Inn de Bmw-oud werd een beslissing op aanvraag 'medegedeeld' bij aangetekende 
brieff  en ging - alleen voor de aanvrager - de beroepstermijn lopen na de verzen-
dingg van deze brief. Dat gold ook voor het intrekkingsbesluit. Het toelatingsbesluit 
werdd vervolgens medegedeeld in de Staatscourant en het intrekkingsbesluit werd 
inn de Staatscourant bekendgemaakt. Het van kracht worden van het intrekkingsbe-
sluitt werd in principe niet eerder gesteld dan zes maanden na deze bekendmakings-
datumm (Bmw-oud, art. 6 en 7). 

Dezee Bmw-terminologie over mededelen en bekendmaken werd met de komst 
vann de Awb alleen op onderdelen gewijzigd. De terminologie die vanouds voor 
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dee Staatscourant werd gebruikt, bleef gehandhaafd. Voor een toelatingsbesluit 
bleeff  dat een 'mededeling'137 in de Staatscourant en voor een intrekkingsbesluit 
eenn 'bekendmaking'. 

Dezee termen kregen met de Awb een specifieke betekenis. Ingevolge de Awb 
treedtt een besluit in werking na de bekendmaking. De bezwaar- en beroepster-
mijnn is hieraan gekoppeld. Een mededeling aan betrokkenen heeft geen betekenis 
voorr het begin van een termijn. 

Dee Awb onderscheidt besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn 
gerichtt (art. 3:41), en besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn 
gerichtt (art. 3:42). De eerste categorie besluiten wordt via toezending of uitrei-
kingg aan de belanghebbende(n), waaronder de aanvrager, bekend gemaakt. De 
tweedee categorie besluiten wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de in-
houdd (met name) in bepaalde bladen. Bij deze laatste categorie gaat het ook om 
zaaksbeschikkingen.138 8 

10.3.6.210.3.6.2 Bekendmakingsregime van Awb art. 3:41 
Overr het van toepassing zijnde Awb-bekendmakingsregime sprak het CBB zich 
uitt in de Acrobat-zaak.139 

Inn deze zaak werd de Staatscourant-publicatie van het toelatingsbesluit, zoals tot 
dann toe gebruikelijk, aangeduid als 'bekendmaking'. Een standaardclausule ver-
weess naar de bezwaartermijn, welke inging vanaf de datum van bekendmaking. In 
dee onderhavige zaak gaat het roer van de minister evenwel om, na een bezwaar 
vann de toelatinghouder: de publicatie in de Staatscourant wordt bij nader inzien 
beschouwdd als een mededeling. De bekendmaking is al geschied bij de verzending 
aann de aanvrager, aldus de minister. Het gevolg van deze gewijzigde ministeriële 
opvattingg is dat appellanten, zich baserend op de Staatscourant-publicatie, te laat 
zijnn met hun bezwaar. 

Hett CBB oordeelt in deze zaak evenwel dat appellanten, ondanks de termijn-
overschrijding,, niet in verzuim zijn. Zij mochten vertrouwen op de juistheid van 
dee vermelding. De termijnoverschrijding is daarom verschoonbaar. Dat is reeds het 
gevall  vanwege de onjuiste vermelding in de Staatscourant. Voor een toelatingsbe-
sluitt als hier in geding is de voorgeschreven wijze van bekendmaking die van art. 
3:411 Awb, aldus het CBB. Een toelatingsbesluit kan immers niet worden aange-
merktt als een in art. 3:42, eerste lid, Awb, bedoeld besluit dat niet tot een of meer 
belanghebbendenn is gericht. Hieraan doet niet af, dat belangen van anderen dan de 
toelatinghouderr rechtstreeks bij dit besluit kunnen zijn betrokken. Met het oog 
daaropp is de mededeling verplicht. De toezending van de tot de aanvrager gerichte 
toelatingsbesluitenn betreft de bekendmaking van die besluiten in de betekenis van 
art.. 3:41 Awb, aldus het CBB. 

Dee Bmw-bepaling dat aan de aanvrager/toelatinghouder mededeling wordt gedaan bij aangetekende 
brief,, kwam te vervallen, 
Damenn e.a., Bestuursrecht 2, 2002, p. 132. De mvt noemt hierbij besluiten van algemene strekking 
enn de 'beschikkingen ter zake van een zaak', met als voorbeeld de plaatsing van verkeersborden 
<PGG Awb I, p. 232). 
CBBB 7 december 1999, M en R 20OO/3, nr. 26 m.nt. Vogelezang-Stoute (SNM, Acrobat). 
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Hett CBB gaat in deze uitspraak niet in op de specifieke aard van het toelatings-
besluit,, dat zich, behalve tot de aanvrager, ook richt tot de - onbepaalde - groep 
vann gebruikers en handelaren, waardoor het besluit elementen van beide Awb-
categorieënn (art. 3:41 en art. 3:42) heeft (zie par. 10.1.2). Wanneer het toela-
tingsbesluitt beschouwd wordt als een zaaksgerichte beschikking, is de keuze voor 
hett bekendmakingsregime van art. 3:42, dat zich mede richt op 'beschikkingen 
terr zake van een zaak', verdedigbaar. 

Hett toepassen van art. 3:41 Awb betekent dat de beroepstermijn voor derde-
belanghebbendenn korter wordt, afhankelijk van de periode die verstrijkt tussen 
bekendmakingg aan de aanvrager en de publicatie in de Staatscourant.140 Voor-
zoverr de termijn nog loopt, zal alsnog binnen die periode (eventueel pro forma) 
bezwaarr moeten worden ingediend.141 

10.3.6.310.3.6.3 De Bmw-praktijk inzake mededelen en bekendmaken 
Wanneerr de huidige Bmw-tekst inzake het mededelen en bekendmaken wordt 
bezienn vanuit de Awb-terminologie, geldt voor een besluit tot toelating een ander 
bekendmakingsregimee dan voor een besluit tot intrekking van een toelating. De 
Bmww bepaalt immers dat een besluit tot intrekking wel wordt 'bekend gemaakt' 
inn de Staatscourant. De beroepstermijn begint daardoor voor deze intrekkingsbe-
sluitenn pas te lopen bij bekendmaking in de Staatscourant.142 

Inn de hiervoor vermelde Acrobat-zaak verklaart het CBB dit verschil tussen 
hett publicatieregime voor de toelating en voor de intrekking uit het (verschil in) 
rechtskarakterr van beide besluiten. Omdat het College geen nadere motivering 
geeft,, blijf t onduidelijk waarom een besluit tot intrekking van een toelating een 
anderr rechtskarakter zou hebben dan een besluit tot toelating. Het criterium 
hiervoorr kan niet zijn of sprake is van een aanvraag, omdat het bij een intrek-
kingg zowel kan gaan om een intrekking op aanvraag als om een intrekking niet 
opp aanvraag. 

Nuu voor een besluit tot toelating een ander bekendmakingsregime geldt dan 
voorr een besluit tot intrekking van de toelating, rijst de vraag welk bekendma-
kingsregimee geldt voor andere toelatingsbesluiten, bijvoorbeeld voor de besluiten 
tott wijziging van een gebruiksvoorschrift. De Bmw bepaalt dat in de Staatscou-
rantt de termijn wordt 'bekend gemaakt' gedurende welke een niet meer toegela-
tenn middel nog mag worden afgeleverd, gebruikt dan wel in voorraad gehouden. 
Daarbijj  kunnen ook voorschriften voor het gebruik worden gegeven (art. 2, 

Inn de Staatscourantpublicaties medio 2000 varieert de periode tussen de datum van bekendmaking 
enn de datum van de Staatscourantmededeling van ca. drie tot zes weken. In 2002 is dat doorgaans 
ruimm een week. 
Hett criterium voor de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding is dat 'redelijkerwijs niet 
kann worden geoordeeld dat een indiener in verzuim is geweest' (art. 6:11 Awb). De indiener zal 
vervolgenss zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen twee weken, bezwaar moeten indienen (zie 
Damenn e.a., Bestuursrecht 2, 2002, p. 138, verwijzend naar onder meer ABRvS 2-2-2001, AB 
2001,, 114 m.nt. Van Hall (walbeschoeiing Wons)). 
Blijkenss Staatscourantpublicaties worden ook intrekkingsbesluiten in de Staatscourant 'medege-
deeld'.. In deze publicaties wordt verwezen naar een eerder gelegen bekendmakingsdatum (bijvoor-
beeldd Stcrt. 2002, 57). 
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vijfdee lid). Deze bepaling, die zich richt zich tot de toelatinghouder, handelaren 
enn gebruikers, illustreert dat besluiten inzake toelating zich tot diverse (bepaalde 
enn onbepaalde) personen of groepen richten. 

Dee Staatscourant-publicaties zijn na de Acrobat-uitspraak bijgesteld. Voor 
allee toelatingsbesluiten wordt de Staatscourant-publicatie nu als 'mededeling' 
gezien,, waarbij de bekendmakingsdatum eerder ligt. Dit is niet in overeenstem-
mingg met de Bmw-terminologie (bijvoorbeeld betreffende het 'bekendmaken' van 
eenn intrekking en van een aflever- en opgebruiktermijn). 

Overschrijdingg van de bezwaartermijn nadat in de Staatscourant-publicaties 
overr die termijn juiste informatie is gegeven, wordt door het CBB niet aanvaard, 
zoalss blijkt uit de volgende uitspraken. 

Dee overschrijding van de termijn is niet verschoonbaar nu de Staatscourant-vermel-
dingg correct was, ook niet nu voor de derde-belanghebbende minder dan twee 
wekenn resteerden van de bezwaartermijn. Het CBB herhaalt hier de keuze voor 
art.. 3:41 Awb. De niet-ontvankelijkverklaring van bezwaren die op respectievelijk 
277 juli en 4 augustus 2000 waren ingediend tegen verlengingsbeshiiten gepubli-
ceerdd in de Staatscourant van 30 juni 2000, wordt door het CBB bevestigd. Het 
besluitt was op 31 mei 2000 toegezonden aan de toelatinghouder. De termijn ver-
streekk daarom op 12 juli 2000, aldus het CBB. Appellante (een derde partij) is op 
correctee wijze geïnformeerd. Niet is gebleken dat het voor appellante, toen zij van 
dee betrokken besluiten kennis nam, niet mogelijk is geweest tijdig bezwaar te 
maken,, desnoods op nader aan te voeren gronden. Dat in deze zaak na de publica-
tiee in de Staatscourant minder dan twee weken resteerden voor het indienen van 
bezwaar,, is voor het CBB geen reden de termijnoverschrijding verschoonbaar te 
achten.1433 Wellicht zou dit anders geweest zijn wanneer appellanten binnen twee 
wekenn na Staatscourantpublicatie bezwaar hadden gemaakt. 

Overigenss lijk t het CBB met de keuze voor art. 3:41 Awb impliciet aan te geven 
datt het toelatingsbesluit een - persoonsgerichte - beschikking is en in ieder geval 
niett een besluit van algemene strekking. In dit laatste geval zou immers het be-
kendmakingsregimee van art. 3:42 Awb van toepassing zijn.144 Met deze keuze 
lijk tt het CBB af te wijken van eerdere jurisprudentie waarin het toelatingsbesluit 
alss 'van algemene strekking' werd beschouwd (zie par. 10.1.2). 

10.3.6.410.3.6.4 Conclusies bekendmaking en mededeling 
Dee bepalingen inzake het bekendmaken en mededelen van besluiten in de 
Bmww volgen niet de Awb-terminologie. 
Dee Staatscourant-publicaties, waar nu alle besluiten worden gepubliceerd als 
'mededeling',, waarbij de bekendmakingsdatum eerder ligt, zijn voor beslui-
tenn inzake intrekking en aflever- en opgebruiktermijnen niet in overeenstem-

CBBB (enkelvoudige kamer) 14 mei 2001, M en R 2003/2, nr. 33K (Stichting Behoud Leefmilieu en 
Natuurr Maas & Waal) en CBB 14 mei 2001, AWB 00/889, n.g. (Van Rooij en Van Rooij-van 
Nunen). . 
Ziee de memorie van toelichting over art. 3:42, zoals aangegeven in par. 10.3.6.1. 
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mingg met de Bmw-terminologie inzake 'bekend maken' in de Staatscourant. 
Nu,, gezien de jurisprudentie, art. 3:41 Awb van toepassing is op besluiten 
tott (verlenging van de) toelating en de rechtsgevolgen van het besluit in 
werkingg treden na bekendmaking aan de aanvrager, dient de periode tussen 
dezee bekendmaking en de Staatscourantmededeling zo kort mogelijk te zijn, 
terr veiligstelling van de bezwaartermijn voor derde-belanghebbenden. 
Eenn verduidelijking in de Bmw-tekst (of in de toelichting) voor de verschil-
lendee besluiten, inzake het gebruik van de termen bekendmaken en medede-
ling,ling, verdient aanbeveling. 
Wanneerr een toelatingbesluit beschouwd zou worden als een zaaksgerichte 
beschikking,, is een keuze voor het bekendmakingsregime van art. 3:42, dat 
zichh mede richt tot zaaksbeschikkingen, verdedigbaar. Na voorafgaande 
mededelingg aan de aanvrager zou zowel voor de direct- als voor de derde-
belanghebbendee de termijn vanaf de publicatiedatum in de Staatscourant 
geldenn als bezwaartermijn. Alle belanghebbenden zouden dan eenzelfde 
termijnn hebben, waardoor voor alle partijen duidelijk is wanneer een be-
zwaartermijnn is verstreken. 

10.44 Vervolgbesluiten na toelating 

Eenn toelatingsbesluit kan, nog tijdens de toelatingstermijn, gevolgd worden door 
anderee besluiten inzake de toelating, zoals een wijziging van voorschriften, een 
wijzigingg van een handelsnaam of een intrekking van een toelating. Na afloop 
vann een toelatingstermijn kan verlenging van de toelating volgen. In deze para-
graaff  staan de verlengingsbesluiten centraal. Deze zijn sterk bepalend voor de 
toelatingspraktijk. . 

10.4.110.4.1 Verlenging van de toelating 

Eenn toelating kan één of meerdere keren met ten hoogste tien jaar worden ver-
lengd.. Voorwaarde is dat is gebleken dat nog steeds aan de toelatingsvereisten 
wordtt voldaan (art. 5, eerste lid). Vóór de implementatie van richtlijn 91/414 
kendee de Bmw een onderscheid tussen een verlenging en een nieuwe toelating na 
tienn jaar. De status van het verlengingsbesluit was daarbij niet duidelijk. 

10.4.1.110.4.1.1 Terugblik: verlenging en 'nieuwe toelating na tien jaar' 
Hett instrument Verlenging' kwam in de Bmw met de wetswijziging van 1975. 
Doell  van de verlenging was om na een toelating voor een korte periode, gevolgd 
doorr een herbeoordeling op bepaalde onderdelen, binnen de tien-jaar-termijn 
verlengingg te verlenen. De memorie van toelichting vermeldt dat veelvuldig 
toelatingenn voor een korte periode werden verleend wanneer er om landbouw-
kundigee of andere redenen behoefte bestond om het middel 'onder praktijkom-
standighedenn beter te leren kennen'. Ook wordt de situatie genoemd dat met het 
oogg op nevenwerkingen op lange termijn aanvullende onderzoekingen moeten 
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wordenn uitgevoerd.145 Een verlenging was dan mogelijk binnen de tien-jaar-
toelatingstermijn.. Na de tien-jaar-termijn diende een hernieuwd onderzoek te 
volgenn ter toetsing aan de stand van de wetenschap, alvorens een nieuwe toela-
tingg werd verleend.146 Dit onderzoek werd in de regel als beperkter gezien dan 
datt bij de eerste toelating.147 

Inn de praktijk ontwikkelden deze instrumenten zich in de loop van de tijd 
anderss dan bedoeld. Dat had te maken met het onderscheid tussen een (werkza-
me)) stof en een bestrijdingsmiddel, en de beoordeling van beide. De inhoudelijke 
beoordelingg werd gekoppeld aan de verlenging, welke zich vooral richtte op de 
werkzamee stof (en die meerdere middelen kan betreffen). De 'nieuwe toelating 
naa tien jaar' werd een administratieve aangelegenheid per middel, waarbij ieder 
middell  een ander moment van afloop van de tien-jaar-termijn had, afhankelijk 
vann het toelatingsmoment. 

Voorr een verlenging hoefde indertijd geen nieuwe aanvraag te worden inge-
diend.. Ook waren geen kosten verschuldigd. Verlenging gebeurde ambtshalve 
doorr wijziging van de toelatingsduur van de bestaande toelating. Als daartoe 
aanleidingg werd gezien, werden nieuwe gegevens gevraagd van de toelatinghou-
der,, veelal als voorwaarde voor een eerstvolgende verlenging. Een korte ver-
lengingg - met een jaar - werd wel gebruikt als drukmiddel voor het leveren van 
nieuwee gegevens. Dit betekende ook dat - in strijd met de wet - verlengingen 
plaatsvondenn terwijl gevraagde gegevens niet altijd geleverd waren en dus ont-
braken.. Deze praktijk van de 'voorwaardelijke verlenging' kwam veelvuldig 
voor.. Daarbij werd, indien gegevens niet werden geleverd, soms voorwaardelijke 
verlengingg op voorwaardelijke verlenging gestapeld. Hierdoor konden middelen 
gedurendee vele jaren toegelaten blijven, terwijl niet was vastgesteld of aan de 
toelatingscriteriaa was voldaan.148 

Onderr de oude Bmw was niet duidelijk in hoeverre bij verlenging voldaan 
moestt zijn aan de toelatingscriteria van art. 3 van de wet. Uit een CBB-uitspraak 
inzakee paraquat kon worden afgeleid dat de beoordelingscriteria voor een verlen-
gingg binnen tien jaar mogelijk lichter zouden mogen zijn dan bij een nieuwe 
toelating.. Het CBB overwoog: 

'Dee enkele omstandigheid dat niet kan worden uitgesloten dat zich ooit - als gevolg 
vann bedoelde persistentie - schadelijke effecten zullen voordoen, is in het onderha-
vigee geval, waarin aan de orde is de weigering om toelatingen verder te verlengen 
binnenn de bij artikel 5 van de Wet gestelde termijn van tien jaar, naar het oordeel 
vann het College daarvoor onvoldoende.'149 

1455 TK 19970-1971, 11 262, nr. 3, p. 9. 
1466 TK 1959-1960, 6014, nr. 3, p. 8. 
1477 TK 1960-1961, 6014, nr. 5, p. 11. 
1488 Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 165-173. 
1499 CBB 2 mei 1989, UCB 1989 nr. 30 m.nt. JCJD. 
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All  met al was indertijd veelvuldig sprake van een verlenging zonder dat alle 
vereistee gegevens aanwezig waren.150 Sancties voor het niet leveren van gege-
venss ontbraken waardoor deze praktijk zich jarenlang kon voortzetten.151 

10.4.1.210.4.1.2 Wijzigingen van de verlenging door richtlijn 91/414 
Dezee situatie werd anders met de implementatie van richtlijn 91/414. De richtlij-
nenn 91/414 en 98/8 kennen niet het onderscheid tussen een 'nieuwe toelating na 
tienn jaar' en een 'verlenging' binnen die periode. Na een eerste toelating is hier 
éénn of meer malen verlenging van die toelating mogelijk, steeds voor ten hoogste 
tienn jaar. Vóór verlenging moet zijn geverifieerd dat nog steeds aan de 'voor-
waarden'' (criteria) voor toelating wordt voldaan. Het onderscheid tussen een 
verlengingg en een 'nieuwe toelating na tien jaar' verdween uit de Bmw, bij de 
implementatiee van richtlijn 91/414. Een aanvraag tot verlenging zal worden be-
schouwdd als een aanvraag tot nieuwe toelating, aldus de regering bij de wetswij-
ziging.152 2 

Dee tekst van de richtlijn bevat overigens geen uitdrukkelijk vereiste tot het aanvra-
gengen van een verlenging. Wel is uit de systematiek af te leiden dat een dergelijke 
aanvraagg moet worden gedaan, bijvoorbeeld uit de bepaling dat zo nodig verlen-
gingg kan worden verleend voor de verificatietermijn, mits 'een aanvraag voor een 
verlengingg is ingediend' (art. 4, vierde lid, richtlijn 91/414). Ook kan pas worden 
verlengdd na verificatie dat nog steeds aan de toelatingscriteria wordt voldaan.153 

Overr de vereisten bij verlenging schept het CBB duidelijkheid in de 'chloorthalo-
nilzaak'.154 4 

'Voortss wordt, anders dan gebruikelijk onder de voorheen geldende bepalingen van 
dee Bestrijdingsmiddelenwet 1962, ingevolge artikel 5, lid 1 van de Wet een aan-
vraagg tot verlenging van een bestaande toelating beschouwd als een aanvraag tot 
nieuwee toelating waarbij een volledige beoordeling aan de hand van de criteria 
plaatss vindt' (overweging 5.3).155 In de heroverweging op bezwaar moeten voor 
dezee beoordeling de nieuwe toelatingsgronden worden toegepast, aldus het CBB. 

Hierr was aan de orde dat toelatingen waren verlengd 'onder het stellen van voor-
waardenn voor een volgende verlenging'. De uitspraak maakt duidelijk dat de 

Cantonn e.a., Inhaalmanoeuvre oude bestrijdingsmiddelen, Bilthoven: RIVM 1990, p. 96. 
Vogelezang-Stoutee en Matser 1990, p. 169. 
TKK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 23 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen). 
Dee Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 bevat een termijn van tenminste veertien maanden 
voorr de afloop van de toelating voor het indienen van een verlengingsaanvraag (art. 7, derde lid). 
CBBB 29 januari 1998, AB 1998, 111 m.nt. JHvdV, M en R 1998/4 nr. 33 m.nt. Vogelezang-Stoute, 
RawbRawb 1998, 141 m.nt. A.J.C, de Moor-van Vugt, en H.G. Sevenster in NTER 1998, p. 120-121. 
Inn eerdere jurisprudentie, daterend van voor de richtlijnimplementatie, beoordeelden de Vz. CBB 
enn het CBB verlengingsbesluiten anders dan (nieuwe) toelatingsbesluiten. Een lange eerdere toela-
tingg werd beschouwd als een factor die de beleids- en beoordelingsvrijheid beperkt, in vergelijking 
mett die bij (nieuwe) toelatingsbesluiten (Vz. CBB 30 september 1991, 91/2878/060/029, n.g., lin-
daan,, en CBB 18 juni 1993, AB 1993, 446 m.nt. JHvdV, metam-natrium). 
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'voorwaardelijkee verlenging' in strijd is met de gewijzigde Bmw. Het CBB wijst 
inn deze uitspraak overigens op de mogelijkheid van de 'voorlopige verlenging' 
(ziee hierna onder 'procedurele verlenging'). 

Eenn toelating eindigt na het aflopen van de toelatingstermijn, indien geen 
aanvraagg tot verlenging wordt gedaan. 

Inn de toelatingspraktijk wordt, ook wanneer geen verlengingsaanvraag wordt inge-
diend,, aanvankelijk soms een besluit tot 'niet-verlenging' ('niet-verdere verlen-
ging')) genomen, waarbij een opgebruiktermijn wordt verleend.156 Bij een afwij-
zingg van een verlengingsaanvraag wordt een besluit tot niet-verlenging ook wel 
aangeduidd als een 'beëindiging'.157 Vanaf 2000 wordt het aflopen van een toela-
tingstermijnn meer correct aangeduid als het 'expireren' van een toelating. 

10.4.1.310.4.1.3 Conclusie verlenging 
Geconcludeerdd kan worden dat het instrument verlenging in de Bmw-oud sinds 
dee wetswijziging van 1975 onduidelijk geregeld was, waarbij zowel de procedure 
alss de beoordelingscriteria niet helder waren. Dit is sterk verbeterd door de 
implementatiee van richtlijn 91/414 en de CBB-jurisprudentie op basis van de 
gewijzigdee Bmw. 

10.4.210.4.2 Voorlopige of procedurele verlenging van de toelating 

Sindss de implementatie van richtlijn 91/414 kan, hangende een beoordeling, een 
toelatingg zo nodig voor een bepaalde duur worden verlengd. Art. 5, eerste lid, 
laatstee volzin, Bmw, luidt: 

'Zonodigg kan de toelating worden verlengd voor de periode die met de beoordeling 
vann de aanvraag tot verlenging gemoeid is.' 

Dee Rtb95 bepaalt bovendien in art. 7, vijfde lid: 

'Hett college kan indien de besluitvorming met betrekking tot een aanvraag tot 
verlengingg van een toelating niet tijdig kan zijn afgerond de betreffende toelating 
verlengenn voor de duur die benodigd is voor de afronding van deze besluitvor-
ming.'' De toelichting vermeldt dat het college op basis van dit artikel ambtshalve 
zall  verlengen voor de duur die voor de afronding van de besluitvorming benodigd 
is,, indien de niet tijdige afronding niet aan de nalatigheid van de aanvrager is te 
wijtenn (bijvoorbeeld omdat het college aanvullende gegevens vraagt).158 

Bijvoorbeeldd de niet-verlenging van de toelating van Luxan chloortoluron-500 FC, nadat de toela-
tinghouder,, na een vraag, medeelde geen aanvraag tot verlenging in te dienen (besluit 20 augustus 
1999,, ingaande per 1 mei 2000 (einde toelatingstermijn) met een opgebruiktermijn tot 1 mei 2002 
(Stcrt.(Stcrt. 1999, 173). 
Bijvoorbeeldd de niet-verlenging van Dursban korrels (chloorpyrifos) d.d. 20 augustus 1999, per 1 
decemberr waarbij wordt bepaald dat geen opgebruiktermijn wordt vastgesteld {Strcrt. 1999, 173). 
Toelichtingg Rtb95, onder 2, Implementatie richtlijn, vijfde alinea. 
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Dezee formuleringen wijken enigszins af van die van richtlijn 91/414: 

'Indienn een aanvraag voor een verlenging is ingediend kan zo nodig voor de perio-
dee die de bevoegde instanties van de Lid-Staat voor een dergelijke verificatie nodig 
hebbenn verlenging worden toegestaan' (art. 4, vierde lid, laatste volzin). 

Dee richtlijnformulering (verlengen 'zo nodig' en 'voor de duur die nodig is voor 
verificatie')) duidt op een restrictief bedoeld gebruik.159 De formulering van art. 
77 Rtb95 ('niet tijdig kan zijn afgerond' en voor de periode gemoeid met 'de 
afrondingg van de besluitvorming') en deels ook van art. 5, eerste lid, Bmw, is 
ruimer.. Omdat het dubbele noodzaakvereiste uit de richtlijn in het Rtb95-artikel 
ontbreekt,, lijk t dit artikel meer dan de richtlijn discretionaire ruimte te scheppen 
voorr het verlengen gedurende een behandelingstermijn. De Rtb95 spreekt boven-
dienn over de 'besluitvorming', wat ruimer is dan de 'beoordeling' waarover de 
richtlij nn spreekt. 

Dee Rtb-bepaling lijk t overigens overbodig naast de verlengingsbepaling van 
art.. 5, eerste lid, Bmw. De bevoegdheid tot (procedurele) verlenging is immers 
geattribueerdd aan het CTB (art. 4, eerste lid, jo. negende lid, Bmw). 

Nuu sinds de CBB-uitspraak inzake chloorthalonil de 'voorwaardelijke verlen-
ging'' niet meer mogelijk blijkt te zijn, wordt in de toelatingspraktijk in zeer veel 
gevallenn gebruik gemaakt van deze voorlopige of procedurele verlenging. Het 
CTBB wijst zelf op het oneigenlijke gebruik dat het maakt van dit instrument. Het 
wordtt gebruikt in zeer vele gevallen waarin sprake is van achterstanden, voorzo-
verr deze niet te wijten zijn aan de toelatingaanvrager.160 

10.4.2.110.4.2.1 Jurisprudentie procedurele verlenging 
Dee procedurele verlenging is sinds 1998 onderwerp geweest van vele procedures, 
aangespannenn door derde-belanghebbenden. Daarbij ging het met name om de 
motiveringg van de verlengingstermijn en om het weinig restrictieve gebruik. De 
presidentt van het CBB gaf daarbij om te beginnen criteria voor het gebruik van 
ditdit instrument. 

'Eenn voorziening als gevraagd, strekkende tot het vaststellen van een kortere ter-
mijn,, is ingrijpend en definitief. Daarvoor zou slechts grond bestaan, indien uit de 
gegevenn verlengingstermijn, afgezet tegen in de wettelijke regeling voorziene 
beslistermijnen,, kan worden afgeleid dat de Minister geen enkele voortvarendheid 
betracht,, (te) ruim de tijd neemt en/of in het geheel niet kan motiveren waarom de 
gegevenn termijn van verlenging nodig is. 
Ditt nu is hier niet aan de orde, gegeven de tijdsspanne die de Minister - gemoti-
veerdd - stelt nodig te hebben voor een volledige herbeoordeling en toetsing aan de 
artikelenn 3 en 3a van de Wet. (...) Behoudens de hiervoor bedoelde - zich niet 
voordoendee - gevallen is het in een zaak als hier aan de orde niet aan de rechter 

Dee Biocidenrichtlijn bevat een vergelijkbare tekst (art. 3, zesde lid, laatste volzin). 
Notitiee Definitieve Prioriteitsstelling, CTB, december 2000, p. 2. 
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omm de minister te dwingen het tempo van besluitvorming op te voeren'.161 

Inn een volgende zaak over dit onderwerp benadrukt het CBB het beoogde restric-
tievetieve gebruik van het instrument. Het College overweegt dat de procedurele 
verlengingg een uitzondering vormt op de regel dat bij toelating en verlenging aan 
dee voorwaarden moet zijn voldaan. De procedurele verlenging dient daarom 
'naarr zijn aard strikt te worden uitgelegd'. Vervolgens overweegt het College: 

'Zoo er geen aanleiding is geweest om te starten met een verlenging van korte duur, 
welkee zonodig daarna nog aangepast zou kunnen worden, lag het tenminste op de 
wegg van verweerder, die pas op 1 februari 1999 tot intrekking van zijn besluit van 
200 maart 1996 is overgegaan, zeker in het onderhavige geval, waarin een toetsing 
aann de hand van het toepasselijke juridische kader een vertraging heeft opgelopen, 
bijj  het intrekkingsbesluit nader te motiveren waarom een kortere termijn dan 15 
maandenn niet mogelijk is.' Omdat het besluit niet berust op een deugdelijke moti-
vering,, volgt vernietiging van deze procedurele verlenging. Nu de minister een 
periodee van twaalf maanden kon motiveren, concludeert het CBB dat dit een perio-
dee van twaalf maanden rechtvaardigt.162 

Dee juridische procedures resulteren hier al met al in een bekorting van de verlen-
gingstermijnn met drie maanden.163 In 2000 volgt een verdere uitwerking van de 
discretionairediscretionaire bevoegdheid van het CTB, welke samenhangt met het handelen van 
dee aanvrager. Over het niet verlenen van een procedurele verlenging oordeelt het 
CBB: : 

'Uitt de (...) feiten, blijkt dat appellante genoegzaam in de gelegenheid is gesteld 
aann te tonen dat het middel toetsing aan artikel 3 van de Wet kan doorstaan. Daar-
omm kan niet worden geoordeeld dat verweerder niet in redelijkheid mocht afzien 
vann een verlenging van de toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 
(...). ',w w 

Inn een zaak waar na drie procedurele verlengingen een beëindingsbesluit is geno-
men,, onder het toekennen van een overgangstermijn, vanwege het ontbreken van 
gegevens,, luidt de conclusie van de president voorshands: 

'Alless overziende, valt niet te ontkomen aan de voorlopige conclusie dat verzoek-
sterr bij het fourneren van de benodigde gegevens een te passieve en afwachtende 
opstellingg heeft gekozen en dat, zou zij actiever en diligenter zijn geweest bij het 
completerenn van de aanvraag, deze wellicht tot verlenging van de toelating zou 

Pres.. CBB 11 december 1998, KG 1999, 93 (ZHM en SNM, deelnemende partijen Zeneca B.V. 
enn Agrevo Nederland B.V., chloorthalonil). 
CBBB 15 juli 1999, ABkort 1999, 451, M en R 1999/12, nr. 121 m.nt. Vogelezang-Stoute (ZHM 
e.a.,, als partij deelnemend Luxan, metam-natrium). 
Ziee voor een overzicht van deze zaak de vorengenoemde noot. 
CBBB 18 januari 2000, M en R 2001/1, nr. 11 m.nt. Vogelezang-Stoute (Bayer, carbofuran). 
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hebbenn geleid.'165 Het betrof hier de vraag of het CTB ten onrechte geen gebruik 
maaktee van de bevoegdheid tot procedurele verlenging. 

Inn verband met het 'gesloten-dossierstelsel' (zie par. 11.4.4) komt eveneens de 
vraagg aan de orde of het CTB ten onrechte geen procedurele verlenging heeft 
verleend.. De toelatinghouder (van middelen waarvan het octrooi inmiddels is 
verlopen)) gaat er vanuit dat de te leveren gegevens onder het 'open dossier' 
vallen.. Nu dit niet het geval blijkt te zijn, en onderhandelingen met de oor-
spronkelijkee toelatinghouder over gegevens waaraan dierproeven ten grondslag 
liggen,, niet tot resultaat leiden, overweegt de president onder meer als volgt: 

'.... Ter vermijding van dubbele dierproeven was verzoekster voorshands in deze 
situatiee verplicht met Bayer te onderhandelen over een mogelijk verwijsrecht, zoals 
zijj  ook heeft gedaan, terwijl om dezelfde reden, ook verweerder naar het voorlopig 
oordeell  van de president in de gegeven omstandigheden de gevraagde tussenkomst 
opp grond van artikel 26 Rtb in redelijkheid niet had kunnen weigeren toen die 
onderhandelingenn mislukten. ...' (...) 

'Verweerderr is aldus niet toegekomen aan een beoordeling van de argumenten 
vann verzoekster tegen de naar haar mening te hoge vraagprijs, doch heeft zijn 
voornemenn tot beëindiging van de toelating kenbaar gemaakt. 

Inn de gegeven situatie is voorshands van nalatigheid aan verzoeksters zijde 
geenn sprake geweest. De omstandigheid dat tevens twee residustudies ontbraken 
leidtt de president niet tot een ander oordeel. Alleen dit gegeven vormde voors-
handss onvoldoende reden om een procedurele verlenging van de toelating aan 
verzoeksterr te onthouden. ...'.166 

Dee president hanteert hier het criterium uit de Rtb95-toelichting dat een procedu-
relee verlenging wordt toegekend indien het nog niet afgerond zijn van de besluit-
vormingg niet aan nalatigheid van de aanvrager te wijten is. 

Eenn (verdere) inperking van de reikwijdte van de procedurele verlenging 
wordtt gegeven in de Acrobat-uitspraak. 

Inn deze uitspraak luidt het voorlopig oordeel van de president dat de procedurele 
verlengingg alleen verleend mag worden is in de gevallen waarin een verlenging 
mogelijkk is, dat wil zeggen voor de middelen die bij de primaire toetsing aan de 
wettelijkee criteria voldeden. In deze zaak had bij de toelating geen volledige toet-
singg plaatsgevonden. Omdat verlenging slechts mag plaatsvinden nadat is geveri-
fieerdd dat 'nog steeds aan de voorwaarden voor toelating is voldaan', brengt dit 
meee dat er evenmin ruimte is voor een procedurele verlenging.167 

Pres.. CBB 4 februari 2000, M en R 2000/11, nr. 218K (Du Pont de Nemours, oxamyl). 
Pres.. CBB 23 februari 2000, NJB 2000, 904 (nr. 9), M en R 2001/4, nr. 50 m.nt. Vogelezang-
Stoutee onder 52 (AgriChem, als partij tevens deelnemend Bayer, metamitron). 
Pres.. CBB 9 mei 2000, ABkort 2000, 437, Men R 2000, 7/8, nr. 161K (AHP Pharma, deelnemen-
dee partij SNM, Acrobat en Acrobat WP). 
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Blijkenss deze uitspraak moet bij de primaire toelating aan de toelatingscriteria 
zijnn voldaan, alvorens procedureel kan worden verlengd. Hieruit kan worden 
afgeleidd dat een procedurele verlenging niet kan worden verleend voor middelen 
diee bij de primaire toelating 'onder voorwaarden' (voor een verlenging) werden 
toegelaten. . 

Eenn volgende uitspraak over de procedurele verlenging betreft opnieuw mid-
delenn op basis van chloorthalonil.168 Voor deze middelen zijn zowel besluiten tot 
wijzigingg van het gebruiksvoorschrift als procedurele verlengingsbesluiten gege-
ven.. De president overweegt dat, nu de voorlopige voorziening alleen betrekking 
heeftt op de procedurele verlengingsbeslissingen, de inhoudelijke aspecten van de 
besluitenn tot wijziging van het wettelijk gebruiksvoorschrift niet aan de orde 
kunnenn komen in het kader van de voorlopige voorzieningsprocedure. Het speci-
fiekee karakter van de procedurele verlenging, die alleen een termijn geeft in 
verbandd met de beoordeling, verzet zich daartegen. Vervolgens overweegt de 
presidentt onder meer: 

'Aann verzoeksters kan in dit verband op zichzelf wel worden toegegeven dat wan-
neerr de wel voorhanden gegevens reeds zouden dwingen tot het oordeel dat niet of 
niett langer aan het bepaalde bij en krachtens artikel 3 en 3a van de Wet wordt 
voldaan,, de ruimte ontbreekt voor een procedurele verlenging'. 

Hiermeee wordt de ruimte voor een procedurele verlenging opnieuw ingeperkt. In 
dezee zaak heeft het CTB aanvankelijk169 - en tot een maand voordat de proce-
durelee verlenging zou verstrijken - de geleverde gegevens niet beoordeeld en 
naderee gegevens niet opgevraagd omdat werd uitgegaan van het niet langer toela-
tenn van deze middelen. Uiteindelijk wijzigt het CTB zijn koers en ziet alsnog 
ruimtee voor een nadere beoordeling. Hiertoe wordt nu - opnieuw - een procedu-
relee verlenging verleend. De president overweegt: 

'(...)) kan aldus worden betwijfeld of verweerder, door in deze omstandigheden de 
eerstee procedurele verlengingen van een jaar opnieuw te doen volgen door een 
procedurelee verlenging van één jaar, nog buiten het toepassingsbereik van de hier-
voorr in de uitspraak van 11 december 1998 neergelegde, en uitzicht op een voorlo-
pigee voorziening biedende, criteria is gebleven.' 

Hierbijj  doelt de president op de eerder genoemde criteria inzake het niet betrach-
tenn van voortvarendheid, het (te) ruim de tijd nemen en niet motiveren. Toch 
wordtt de voorlopige voorziening niet toegekend omdat verweerders hebben mee-
gedeeldd begin oktober 2000 een inhoudelijke beslissing te zullen nemen. De 
procedurelee verlengingen zullen daardoor binnenkort zijn achterhaald en het 
spoedeisendd belang ontbreekt. Wanneer vervolgens pas eind oktober een beslis-
singg wordt genomen en dit geen inhoudelijke beslissing blijkt te zijn, maar op-

1688 Pres. CBB 8 september 2000, AWB 00/599 t/m 00/672, M en R 2000/11, nr. 248K, ABkort 2000, 
673. . 

1699 In 1999, dus nog optredend in mandaat, namens de betrokken minister. 
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nieuww een procedurele verlenging met een 'voornemen' tot besluitvorming, oor-
deeltt de president dat de ruimte voor een procedurele verlenging hier ontbreekt: 

'Hett specifieke karakter van het instituut van de procedurele verlenging geeft naar 
zijnn aard slechts een termijn met het oog op het verkrijgen van inzicht in de vraag 
off  nog steeds aan de voorwaarden voor toelating wordt voldaan'. Nu verweerder 
zelff  tot de conclusie is gekomen dat hieraan niet wordt voldaan, ontbreekt een 
noodzaakk tot verder onderzoek en dus tot verlenging, aldus de president.170 

Dee hier besproken jurisprudentie illustreert hoe moeilijk het voor derde-belang-
hebbendenn is om het ruime en deels oneigenlijke gebruik van de procedurele 
verlengingg via de rechter te corrigeren. De verlengingsbesluiten worden na een 
betrekkelijkk korte periode gevolgd door nieuwe verlengingsbesluiten. De rechter 
steltt grenzen door toetsingscriteria te ontwikkelen. Zijn invloed op de toelatings-
praktijkk blijf t echter beperkt en kan niet voorkomen dat het oneigenlijke gebruik 
vann de procedurele verlenging zich voortzet. 

10.4.2.210.4.2.2 Prioriteitstelling; het opschorten van de besluitvorming 
Dee jurisprudentie over de procedurele verlenging culmineert in 2002 in een uit-
spraakk over de 'prioriteitstelling'. Vanwege werklastproblemen heeft het CTB in 
20000 een prioriteringsbeleid ingevoerd, waarmee de verlenging van toelatingen 
opp basis van bestaande stoffen, in afwachting van de EG-besluitvorming over de 
betreffendee stoffen, structureel wordt. Het procedureel verlengen van de toelating 
vann 167 middelen is onderwerp van een beroep van milieu-organisaties. In deze 
uitspraakk sneuvelt de prioriteitstelling. 

Hett CBB oordeelt dat hier sprake is van strijd met de Bmw, zowel wegens het 
vanwegee capaciteitsgebrek voor lange tot zeer lange tijd afgeven van procedurele 
verlengingen,, als wegens een verschil in behandeling tussen houders van toegelaten 
middd vervalt elen met procedurele verlengingen en aanvragers van toelating van 
nieuwee middelen.171 

Tenn tijde van deze uitspraak is een Bmw-wijziging aangenomen waarin een iets 
gewijzigdee prioriteitstelling is opgenomen in de Bmw, middels de 'aanwijzing 
vann rechtswege' van stoffen en de 'van rechtswege toelating' van middelen, in 
afwachtingg van EG-besluitvorming over de stoffen (art. 25d nieuw). Op basis 
hiervann kan opschorting van de besluitvorming plaatsvinden en vervalt de nood-
zaakk van procedurele verlenging van de afzonderlijke middelen. 

Tegenn het op basis van art. 25d Bmw genomen 'Prioriteringsbesluit', waarin 
hett CTB ruim 200 stoffen heeft aangewezen,172 heeft een milieu-organisatie be-
roepp ingesteld bij het CBB. 

Pres.CBBB 16 februari 2001, M en R 2001/4, nr. 78K. 
CBBB 2 juli 2002, Men R 2002/11 nr. 128 m.nt. Vogelezang-Stoute (SNM en ZHM, prioriteitstel-
ling). . 
Stcrt.Stcrt. 2002, 178. 
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Hett CBB oordeelt dat de in het geding zijnde aanwijzing van stoffen niet kan 
wordenn aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift. Het College baseert 
ditt oordeel zowel op de inhoud en op doel en strekking van art. 25d als op het feit 
datt voor het intreden van het rechtsgevolg, het van rechtswege toegelaten zijn, 
geenn nader besluit is vereist. Het besluit heeft weliswaar, naast een concrete wer-
kingg ten aanzien van de betreffende bestrijdingsmiddelen ook rechtsgevolgen die 
geldenn voor een niet identificeerbare groep van personen, maar een aanwijzing op 
grondd van art. 25d strekt niet tot precisering van die rechtsgevolgen of van alge-
meenn geldende nonnen die in dit artikel zijn vervat, aldus het CBB.173 

Hett besluit waarin de milieu-organisatie niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt 
inn deze uitspraak vernietigd. Het Besluit wijziging Regeling toelating bestrij-
dingsmiddelen,, waarin aan de Rtb95 een nieuw art. 7a wordt toegevoegd, ter 
verderee regeling van de aanwijzing, wordt door het CBB in een tezelfdertijd 
gewezenn uitspraak beschouwd als een instructienorm en daarmee als een alge-
meenn verbindend voorschrift.174 Het inhoudelijke beroep van de milieu-organi-
satiee tegen het Prioriteringsbesluit is begin 2004 aanhangig. 

10.4.310.4.3 De wijziging van een toelating 

Hett CTB kan voorschriften wijzigen op gemotiveerd verzoek van de toelating-
houder.. Daarnaast kan wijziging plaatsvinden in bij amvb vast te stellen gevallen 
(art.. 5, vijfde lid). Het Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmid-
delendelen bevat in art. 2 de volgende wijzigingsgronden: 

err bestaan aanwijzingen dat niet langer wordt voldaan aan de toelatingscrite-
ria,, gesteld bij of krachtens de art. 3 en 3a van de wet; 
opp grond van de nieuwe ontwikkeling van de wetenschappelijke en techni-
schee kennis blijkt dat de wijze van gebruik en de gebruikte hoeveelheden 
kunnenn worden gewijzigd, of 
wijzigingg is noodzakelijk ter uitvoering van een communautaire maatregel. 

10.4.3.110.4.3.1 Inperking beoordelings- en beleidsvrijheid 
Vóórr de implementatie van richtlijn 91/414 in de Bmw was de bevoegdheid tot 
wijzigingg van voorschriften niet gereguleerd door een amvb. Met de implementa-
tiee van de richtlijnen 91/414 (art. 4, zesde lid) en 98/8 (art. 7, vierde lid) wordt 
dee beoordelings- en de beleidsvrijheid van de minister (en vervolgens het CTB) 
ingeperkt.. Doordat de wijzigingsgronden ruim zijn, is de inperking van de be-
oordelingsvrijheidd beperkt. De beleidsvrijheid wordt ingeperkt doordat imperatief 
wordtt voorgeschreven dat wijziging plaatsvindt indien blijkt dat de wijze van 
gebruikk en de gebruikte hoeveelheden kunnen worden gewijzigd op grond van de 
nieuwee ontwikkeling van wetenschappelijke en technische kennis. De Biociden-
richtlijnn voegt de wijzigingsgrond toe dat een lidstaat dit 'ter bescherming van de 

1733 CBB 16 december 2003, AWB 03/274 (Prioriteringsbesluit). 
1744 CBB 16 december 2003, AWB 03/275 (art. 7a Rtb). 
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gezondheidd en het milieu noodzakelijk acht'. Het is dus ter beoordeling van de 
lidstaatt of de bescherming van gezondheid en milieu hiertoe noodzaken. Wan-
neerr de lidstaat dit aan de orde acht, dient wijziging plaats te vinden. 

Anderss dan de richtlijnbepalingen is art. 5, vijfde lid, Bmw niet imperatief 
geformuleerd.. Het CTB kan de voorschriften wijzigen. 

Dee toelichting bij het Besluit175 vermeldt dat de discretionaire bevoegdheid 'in de 
praktijkk niet aan de orde zal zijn' waar de richtlijn tot wijziging verplicht. Moge-
lij kk is toch voor de formulering 'kunnen' gekozen omdat art. 5, vijfde lid, ook ziet 
opp wijzigingen op verzoek van de toelatinghouder, dan wel omdat het Besluit 
tevenss een implementatie is van art. 4, vijfde lid, richtlijn 91/414. Dit artikel geeft 
aann dat een toelating te allen tijde kan worden herzien indien er aanwijzingen 
bestaann dat niet langer wordt voldaan aan de toelatingscriteria. Het begrip 'her-
ziening'' is in het Besluit kennelijk opgevat als 'wijziging van voorschriften'. Het 
elementt 'te allen tijde' is niet opgenomen in de Bmw. Hoewel de richtlijn de 
begrippenn herziening (art. 4, vijfde lid) en wijziging (art. 4, zesde lid) niet defi-
nieert,, blijkt uit de Engelse tekst dat met deze begrippen niet hetzelfde wordt 
bedoeld.. Daar luidt 'kan worden herzien': 'may be reviewed'. Dit heeft - los van 
dee wel of niet imperatieve formulering - een andere betekenis dan het 'shall be 
modified'' met betrekking tot de wijziging van voorschriften. De 'review' betreft 
hett proces van toetsing en zegt niets over het uiteindelijke besluit. De discretio-
nairee bevoegdheid van het 'kan worden herzien' lijk t zich dan ook vooral te rich-
tenn op het 'te allen tijde'. Te allen tijde kan een herzieningsproces worden gestart. 
Afhankelijkk van de uitkomst daarvan zal al of niet wijziging plaatsvinden. Bij het 
'shalll  be modified' staat de wijziging vast. 

Dee discretionaire bevoegdheid bij wijziging van een toelating lijk t nu weinig 
meerr te verschillen van die bij intrekking. Vóór de implementatie oordeelde het 
CBBB hier anders over. 

Inn geding was een ingrijpende, op korte termijn doorgevoerde, wijziging van voor-
schriftenn voor het gebruik van een grondontsmettingsmiddel. Bepaalde toepassin-
genn werden niet meer toegestaan vanwege blootstellingsrisico voor werknemers. 
Eenn ACCA-TNO-rapport vormt een onvoldoende draagkrachtige grondslag voor 
ditt besluit, nu dit een zeer ingrijpende wijziging betreft, aldus het CBB. Daarbij 
neemtt het CBB in aanmerking dat het middel al gedurende een zeer lange periode 
inn Nederland is toegelaten. De minister heeft bij de wijziging van gebruiksvoor-
schriftenn een beoordelings- en beleidsvrijheid die ruimer is dan die van art. 7 
(intrekking)) doch beperkter dan die van art. 3 (toelating), aldus het CBB.176 

Ditt oordeel kan niet worden gehandhaafd nu de bevoegdheid tot wijziging is ver-
vangenn door een verplichting tot wijziging in bepaalde gevallen. 

Stb,Stb, 1995, 102, nota van toelichting. 
CBBB 18 juni 1993, AB 1993, 446 m.nt. JHvdV (BASF Nederland e.a., metamnatrium). 
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10.4.3.210.4.3.2 Het horen bij wijziging van een toelating 
Alvorenss te besluiten tot wijziging van voorschriften stelt het CTB de toelating-
houderr in de gelegenheid - binnen een daarvoor aangegeven termijn - zijn ziens-
wijzee kenbaar te maken omtrent de voorgenomen wijziging en omtrent het tijd-
stipp van ingang van die wijziging (Bmw art. 5, vijfde lid). Daarbij 'kan' de 
toelatinghouderr gevraagd worden aanvullende informatie te verschaffen. Het is 
aannemelijkk dat, indien een voor de toelatinghouder negatieve wijziging dreigt, 
zekerr als deze wijziging ingrijpend is, art. 10, vierde lid, Rtb95 van toepassing 
is,, in verband met het eventueel leveren van aanvullende gegevens. 

Vóórr de wetswijziging van 1994 vereist de Bmw alleen dat de toelatinghouder in 
dee gelegenheid wordt gesteld zijn mening over de datum van wijziging kenbaar te 
makenn (art. 5, vijfde lid, Bmw-oud). Deze formulering, die alleen het tijdstip 
betroff  en niet de inhoud, dateert van de wetswijziging van 1975. Voordien was bij 
wijzigingg van voorschriften 'overleg' met de toelatinghouder vereist over de datum 
vann inwerkingtreding. Dit leidde in meer dan één geval tot onverantwoord lange 
vertragingg van het in werking treden van de betreffende wijzigingen, aldus de 
regeringg bij de toenmalige wetswijziging.177 

Dee huidige formulering van art. 5, waarbij het kenbaar maken van de zienswijze 
niett alleen de datum maar ook de inhoud van het besluit betreft, sluit aan bij de 
uniformee openbare voorbereidingsprocedure (art. 3:15 Awb-nieuw) waarin de 
belanghebbendenn hun zienswijze over een ontwerp naar voren kunnen brengen. 

10.4.3.310.4.3.3 Conclusies wijziging van een toelating 
Dee discretionaire bevoegdheid bij wijzigingsbesluiten is door de richtlijnen inge-
perkt.. De implementatie in art. 5, vijfde lid, Bmw is niet conform de richtlijnen 
omdatt het artikel te veel discretionaire bevoegdheid verleent, met het kunnen 
wijzigenn van voorschriften, terwijl de richtlijnen dat imperatief voorschrijven. 
Bovendienn ontbreekt de toevoeging dat een herziening 'te allen tijde' kan plaats-
vinden. . 

10.4.410.4.4 De uitbreidingstoelating 

Eenn uitbreidingstoelating is een wijziging van toelatingsvoorschriften waarbij de 
toepassingenn waarvoor een gewasbeschermingsmiddel is toegelaten, worden 
uitgebreid.. Deze uitbreidingstoelating kwam in de Bmw (art. 5, zesde lid) met 
dee implementatie van richtlijn 91/414, art. 9. Het CTB kreeg de bevoegdheid, 
onderr nader gestelde regels (art. 16, derde lid, Rtb95), op aanvraag van weten-
schappelijkee instanties en andere organisaties op landbouwgebied, voor bepaalde 
toepassingenn een uitbreiding van de toelating te verlenen. Het moest gaan om 

1777 TK 1970-1971, 11 262, nr. 3. p. 10. 
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toepassingenn van geringe omvang178 en aan de toelatingscriteria inzake neven-
effectenn moest zijn voldaan. 

Beoogdd wordt hiermee een oplossing te bieden voor kleine toepassingsgebie-
denn waarvoor de toelatinghouder geen toelatingsuitbreiding aanvraagt. Het finan-
cieell  belang is daarvoor vaak onvoldoende, mede gezien de door de toelatinghou-
derr te leveren nieuwe dossiergegevens. Voorheen kon een uitbreiding alleen 
plaatsvindenn op verzoek van de toelatinghouder. Dat anderen nu ook - in bepaal-
dee gevallen - een uitbreiding van een toepassingsgebied kunnen aanvragen, is 
mett name van belang voor (de gebruikers in) de kleine teelten. 

Art.. 9, eerste lid, richtlijn 91/414 verplicht tot een uitbreiding indien dit in 
hett openbaar belang is en aan de overige vereisten is voldaan.179 Deze ver-
plichtingg bij een openbaar belang is niet in de Bmw opgenomen. De Rtb95-toe-
lichtingg maakt wel melding van de verplichting door te stellen dat de term 'open-
baarr belang', op grond waarvan de overheid gehouden is een uitbreiding toe te 
staan,, '(...) zonodig door het CTB (zal) worden ingevuld'.180 Deze vermelding 
lijk tt een onvoldoende implementatie van de richtlijnverplichting. 

Art.. 9, eerste lid, vereist verder dat informatie is verstrekt, dat voldaan 
wordtt aan de toelatingcriteria voor mens, dier en milieu, dat het voorgenomen 
gebruikk van gering belang is en dat aan bepaalde etiketteringsvereisten is vol-
daan. . 

Dee Biocidenrichtlijn bepaalt dat bij een verzoek tot uitbreiding van het ge-
bruikk 'de lidstaat de toelating uit(breidt) met inachtneming van alleen de bijzon-
deree voorwaarden voor de werkzame stof in bijlage I of IA ' (art. 7, zesde lid). 
Indienn aan de genoemde 'voorwaarden' en aan de toelatingscriteria (waarnaar 
art.. 7, achtste lid, verwijst) wordt voldaan, ontbreekt ook hier de discretionaire 
bevoegdheidd tot weigering van het verzoek. 

1010 A.4.1 De uitbreidingstoelating na de wetswijziging van 2003 
Mett de wetswijziging van 2003 krijgt de uitbreidingstoelating een heel ander 
karakter.. Het CTB kan nu, onder nader te stellen regels, ook op aanvraag van de 
toelating-- of registratiehouder een uitbreiding toestaan voor bestrijdingsmiddelen 
opp basis van bestaande stoffen (Bmw art. 5, zevende lid). De beperking tot 
gebruikk van geringe omvang wordt niet meer gemaakt. Bij ministeriële regeling 
kann worden afgezien van het vereiste dat nieuwe gegevens worden geleverd. In 
principee zullen wel nieuwe residugegevens geleverd moeten worden, maar ook 
hiervann kan in bepaalde gevallen worden afgezien (art. 5, achtste lid). In een 
wijzigingg van de Rtb95 (art. 16) is inmiddels opgenomen dat beoordeling mag 
plaatsvindenn aan de hand van de stand van wetenschappelijke en technische 

Dee mvt bij de wetswijziging spreekt in navolging van de Nederlandse tekst van richtlijn 91/414 over 
eenn uitbreiding 'van gering belang' <TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 24). Bedoeld is 'van geringe 
omvang**  (toelichting Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, Stcrt. 1995, 41, p. 13). 
Richtlijnn 91/414, art. 9, eerste lid, derde alinea. In de Engelse tekst van deze bepaling gaat de 
verplichtingg verder. Ook los van 'the public interest' wordt hier - imperatief-gesproken over 'shall 
grantt an extension', indien aan genoemde vereisten is voldaan. 
Rtb95,, toelichting onder 2 (Implementatie richtlijn). 
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kenniss ten tijde van de laatste beoordeling van het middel.181 

Hett instrument uitbreidingstoelating kan hiermee grootschalig worden toege-
pastt en de toetsing op basis van de actuele stand van wetenschap en techniek 
wordtt losgelaten. De dossiervereisten worden ingeperkt doordat in principe met 
hett dossier van de hoofdtoelating kan worden volstaan. Beoogd wordt hiermee 
bijj  te dragen aan de beschikbaarheid van een effectief middelenpakket. 

Dee beperkende voorwaarden die de richtlijnen voor de uitbreidingstoelating 
kennenn (zie vorige par.), ontbreken. De uitbreidingstoelating richt zich dan ook 
opp de middelen op basis van bestaande stoffen en de wetgever baseert deze wijzi-
gingg op het overgangsrecht van de richtlijnen. Art. 8, tweede lid, richtlijn 91-
/4144 biedt de mogelijkheid gewasbeschermingsmiddelen met bestaande stoffen, 
opp basis van toetsing aan nationale criteria toe te laten en art. 16 van richtlijn 
98/88 biedt de mogelijkheid het huidige systeem of beleid te blijven toepassen 
voorr biociden met bestaande stoffen, aldus de wetgever.182 

Dee Raad van State meent dat de voorgestelde uitbreidingstoelating niet op het 
overgangsrechtt kan worden gebaseerd. Ook binnen het overgangsrecht zijn toela-
tingsvoorwaardenn van toepassing en dient toetsing aan de recente stand van 
wetenschapp en techniek plaats te vinden. De regering noemt de kritiek van de 
Raadd van State inconsistent.183 

Mijnss inziens is hier sprake van nieuw beleid. De uitbreidingstoelating is in 
20033 een ander instrument geworden, in vergelijking met de eerste opzet, nu ook 
toelatinghouderss uitbreiding kunnen aanvragen, de uitbreiding niet alleen 'gering 
gebruik'' hoeft te betreffen en de toetsing aan actuele criteria wordt losgelaten. 
Bovendienn kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de inmiddels wel zeer ruime 
interpretatiee door de wetgever van het overgangsrecht van richtlijn 91/414 (zie 
hieroverr ook par. 11.2.4). 

10.4.510.4.5 De intrekking van een toelating 

Bijj  een intrekking van een toelating gaat het om beëindiging binnen de lopende 
toelatingstermijn.. Het CTB moet een toelating intrekken indien: 

niett (meer) wordt voldaan aan de criteria van de art. 3 en 3a Bmw; 
onjuistee of misleidende informatie is verstrekt met betrekking tot de gege-
venss voor toelating; 
intrekkingg noodzakelijk is ter uitvoering van een communautaire maatregel 
(Bmw,, art. 7, eerste lid). 

Dee memorie van toelichting noemt deze intrekkingsgronden imperatief en limita-
tief.1844 Ze zijn in de Bmw opgenomen sinds de implementatie van art. 4, zesde 

1811 Wijziging Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, Sten. 2003, 102. 
1822 TK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 7-9. 
1833 TK 2001-2002, 28 358, A, p. 4-7. 
1844 Aldus TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 25. 
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lid,, (a en b) van richtlijn 91/414.185 Voordien waren de gronden globaler om-
schrevenn en was er sprake van een 'mtrékkïngsbevoegdheid en niet van een ver-
plichting.plichting. Misbruik bij de toepassing van een bestrijdingsmiddel is indertijd een 
beginpuntt voor een wetswijziging geweest, maar werd lopende de wetswijziging 
geschraptt omdat richtlijn 91/414 hiertoe niet de ruimte zou bieden.186 

10.4.5.110.4.5.1 Een buitenwettelijke intrekking 
Dee President CBB oordeelt in 1995 over een besluit tot intrekking van een toela-
ting.187 7 

Hett betreft een intrekkingsbesluit waarvan toelatinghouder L. schorsing vraagt. Bij 
dee betreffende toelating was abusievelijk gebruik gemaakt van gegevens van toela-
tinghouderr D. Op deze gegevens was het gesloten-dossierbeginsel van toepassing. 
Opp het bezwaar van toelatinghouder D., die stelde grote schade te zullen lijden, 
volgdee intrekking van de toelating. De president oordeelt dat deze intrekking niet 
inn strijd is met art. 7 Bmw. Dit artikel bevat weliswaar 'een aantal nader omschre-
venn intrekkingsgronden, doch zulks staat (...) er niet aan in de weg dat zich om-
standighedenn kunnen voordoen waarin verweerder op enige andere grond tot in-
trekkingg van een beschikking tot toelating kan, of zelfs moet, overgaan'. 

Nuu hier sprake was van een onjuiste gang van zaken bij de toelating, vormt het 
belangg van de toelatinghouder een intrekkingsgrond, waarmee de intrekkings-
grondenn uit art. 7 Bmw, die in de memorie van toelichting limitatief genoemd 
worden,, toch worden aangevuld, hetgeen de president niet onrechtmatig acht. 

10.4.5.210.4.5.2 Tijdelijke intrekking en tijdelijk verbod op aflevering en gebruik 
Eenn toelating of registratie kan tijdelijk worden ingetrokken indien het CTB ge-
grondee aanwijzingen heeft dat het middel een gevaar oplevert voor de gezond-
heidd van mens of dier of voor het milieu. Het gebruik en het afleveren zijn dan 
verboden,, maar niet het voorhanden of in voorraad hebben (Bmw art. 7, vijfde 
enn zesde lid). Hiermee wordt art. 11 richtlijn 91/414 geïmplementeerd, aldus de 
memoriee van toelichting.188 De inhoud van het richtlijnartikel blijkt evenwel 
uiteindelijkk geïmplementeerd te zijn in art. 2, zevende lid, Bmw, op basis waar-
vann de minister aflevering en gebruik van een middel tijdelijk kan verbieden in 
bepaaldee situaties. De bevoegdheidsverdeling tussen het CTB en de minister is 
onduidelijk. . 

Art.. 11 van richtlijn 91/414189 betreft situaties van wederzijdse erkenning, waar-
bijj  een lidstaat van oordeel is dat een in het kader van deze wederzijdse erkenning 

Dee Biocidenrichtlijn bevat vergelijkbare intrekkingsgronden in art. 7, eerste lid. Toegevoegd is hier 
dee intrekkingsgrond dat de werkzame stof niet meer op de richtlijnbijlage is opgenomen. 
TKK 1991-1992, 20 319, nr. 11, p. 2. 
Pres.. CBB 7 juni 1995, M en R 1996/2, nr. 18K (Luxan, deelnemende partij Dupont). 
TKK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 25. 
Dee Biocidenrichtlijn heeft een vergelijkbare bepaling bij wederzijdse erkenning, gericht op het 
weigerenn of beperken van een toelating of registratie (art. 4, vierde lid). 



3344 Hoofdstuk 10 

toee te laten middel, gevaar oplevert voor de gezondheid van mens, dier of milieu. 
Lidstatenn kunnen het gebruik en/of de verkoop dan tijdelijk beperken of verbieden. 
Art.. 7, vijfde lid, Bmw, betreft de bevoegdheid tot tijdelijke intrekking van een 
toelatingg of registratie indien het CTB bepaalde aanwijzingen heeft inzake ge-
vaar.1900 De toelichting bij dit artikel geeft aan dat het middel, in afwachting van 
eenn beslissing op EG-niveau inzake de wederzijdse erkenning, wel voorhanden of 
inn voorraad mag worden gehouden.191 De tekst verwijst evenwel niet naar de 
wederzijdsee erkenning. 

Bijj  de verzelfstandiging van het CTB is de exacte formulering van art. 11 van 
richtlijnn 91/414 geïmplementeerd in art. 2, zevende lid, Bmw, waarbij de bevoegd-
heidd tot het tijdelijk beperken van de aflevering en het gebruik aan de minister is 
verleend.. Hier betreft het situaties van wederzijdse erkenning, waarbij het CTB 
bepaaldee aanwijzingen inzake gevaar heeft. De toelichting verwijst bij dit artikel 
evenwell  niet naar art. 11 van de richtlijn.192 

Tekstt en toelichting sluiten in beide gevallen dus niet op elkaar aan. De tekst 
volgend,, is bij wederzijdse erkenning in bepaalde situaties van gevaar de minister 
bevoegdd tot het tijdelijk verbieden van aflevering en gebruik. De verhouding tot de 
intrekkingsbevoegdheidd op grond van art. 7 is daarbij niet duidelijk. 

10.4.610.4.6 Conclusies vervolgbesluiten 

Zowell  de procedures als de inhoud van de vervolgbesluiten na toelating zijn door 
dee implementatie van de richtlijnen verduidelijkt. De discretionaire bevoegdheid 
vann de bevoegde lidstaatinstantie is ingeperkt. In de Bmw is die inperking onvol-
doendee vertaald. Zo is er bij de wijziging van voorschriften een te ruime be-
voegdheidd voor de betrokken minister. Het instrument van de procedurele ver-
lengingg is, in strijd met het doel dat de richtlijn met dit instrument heeft, niet 
restrictieff  maar op grote schaal toegepast. De 'uitbreidingstoelating' heeft sinds 
dee wetswijziging 2003 een geheel ander karakter gekregen dan dit instrument in 
richtlij nn 91/414 heeft. De 'van rechtswege toelating' past niet binnen de richtlijn-
systematiekk met de toelating op aanvraag. Dat het overgangsrecht dergelijke 
afwijkingenn zou toestaan, is niet aannemelijk. 

10.55 Uitzonderingen en afwijkingen binnen het toelatingsstelsel 

Dee Bmw kent uitzonderingen op het verbod op de handel in en het gebruik van 
eenn niet-toegelaten middel, onder meer voor proefdoeleinden, noodsituaties en 
'opgebruik-- en uitverkooptermijnen'.193 Ook de registratie van biociden kan 

1900 Naar moet worden aangenomen is dit een bevoegdheid van het CTB, hoewel dit niet met zoveel 
woordenn in het artikellid wordt gezegd. 

1911 TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 25. 
1922 TK 1995-1996, nr. 3, p. 18. 
1933 Er zijn ook nog andere ontheffïngsregelingen. Zo kan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie 

ontheffingg verlenen van verbodsbepalingen voor specifieke middelen, zoals voor handel in en ge-
bruikk van doodshoofdmiddelen door personeel beneden een bepaalde leeftijd (Bestrijdingsmidde-
lenbesluitt art. 17). 
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wordenn beschouwd als een belangrijke uitzondering op het toelatingsstelsel. Deze 
uitzonderingenn worden hier behandeld. Op de afgeleide - en de paralleltoelating 
wordtt niet ingegaan (zie par. 10.3.2.2.1). 

10.5.110.5.1 De ontheffing voor proefdoeleinden 

Voorr bestrijdingsmiddelen die 'kennelijk in een proefstadium verkeren' worden 
bijj  algemene maatregel van bestuur voorschriften gegeven. Daarbij kan worden 
afgewekenn van de Bmw-bepalingen, aldus art. 15, eerste lid, Bmw. Hieraan is 
uitvoeringg gegeven in het Bestrijdingsmiddelenbesluit, dat in art. 18 bepaalt dat 
doorr het CTB voor deze middelen een ontheffing kan worden verleend van het 
verbodd op het gebruik van een niet-toegelaten middel of van een middel in strijd 
mett het wettelijk gebruiksvoorschrift. Het kan hierbij gaan om een nieuw middel 
off  om een nieuw toepassingsgebied van een reeds toegelaten middel. De onthef-
fingg kan onder beperkingen worden verleend en er kunnen voorschriften aan 
wordenn verbonden.194 

Overr dit ontheffmgsinstrument werd in het evaluatie-onderzoek uit 1990 geconclu-
deerdd dat er naar buiten toe weinig duidelijkheid was, omdat over verleende ont-
heffingenn niet werd gepubliceerd. Ook werd geconcludeerd dat een verleende 
ontheffingg niet kon worden ingetrokken vanwege schadelijke milieu-effecten.195 

Inmiddelss wordt - hoewel de Bmw dat niet vereist - in de Staatscourant gepubli-
ceerdd dat proefontheffingen verleend zijn. Dit gebeurt overigens onder een code, 
waardoorr niet duidelijk is welke stof of welk middel het betreft.196 

Dee criteria voor het intrekken van een ontheffing zijn bij de implementatie 
vann richtlijn 91/414 uitgebreid, zodat intrekking ook kan plaatsvinden als een van 
dee toelatingscriteria van art. 3 dit vereist.197 

Dee richtlijn verplicht de lidstaten proeven waarbij een niet-toegelaten gewas-
beschermingsmiddell  in het milieu wordt gebracht, alleen toe te staan onder ge-
controleerdee omstandigheden, en voor beperkte hoeveelheden en oppervlakten. 
Terr beoordeling van gezondheids- en milieu-effecten moeten gelden bepaalde 
dossiervereisten.. Dit is alleen anders als er een erkenning is verleend voor het 
verrichtenn van proeven, waarbij al voorwaarden zijn vastgesteld.198 Deze richt-
lijnvereistenn inzake gecontroleerde omstandigheden, beperkte hoeveelheden en 

1944 Bestrijdingsmiddelenbesluit art. 18 jo. art. 17, tweede en derde lid. In bepaalde gevallen moet een 
kennisgevingg van de proeven worden gedaan aan de Hoofdinspectie Gezondheidsbescherming (art. 
18,, tweede lid). 

1955 Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 201-203. 
1966 Vermeld worden de codenaam, de naam van de ontheffinghouder, de datum van bekendmaking van 

hett besluit en de periode van geldigheid van de ontheffing. 
1977 Art. 17, derde lid, Bestrijdingsmiddelenbesluit (zoals gewijzigd Stb. 1995, nr. 77). Andere intrek-

kingsgrondenn zijn het vervallen van de reden voor ontheffing en het niet voldoen aan een onthef-
fingsvoorschrift. . 

1988 Richtlijn 91/414, art. 22, eerste-vierde lid. Zie deel II , par. 4.6.3 (en voor biociden par. 5.6.3). 
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oppervlakten,, en dossiervereisten, zijn niet in de Bmw-regelgeving vastge-
legd.1999 De implementatie van de richtlijn is op dit punt onvoldoende. 

Dee toelichting bij art. 18 Bestrijdingsmiddelenbesluit stelt dat voor proefne-
mingenn behorende tot de eigen onderneming geen bijzondere voorschriften gel-
den.. Ook dit is niet conform de richtlijn omdat de richtlijn niet als criterium 
heeftt het al of niet binnen de eigen onderneming plaatsvinden, maar het al of niet 
inn het milieu brengen van middelen. 

Dee Biocidenrichtlijn introduceert in art. 17 een regeling voor onderzoeks-
doeleinden,, die iets afwijkt van die van richtlijn 91/414, met een registratiestelsel 
(voorr het op de markt brengen voor wetenschappelijk onderzoek) en een meldin-
genstelsell  (voor het op de markt brengen voor onderzoek dat op productie is 
gericht).. Wanneer een biocide in het milieu kan komen, is een speciale toelating 
vereist.. Aanpassing van het Bestrijdingsmiddelenbesluit lijk t hier gewenst. Bij de 
implementatiee van de Biocidenrichtlijn is een artikel toegevoegd dat verwijst naar 
voorschriftenn in verband met deze onderzoeksdoeleinden.200 

Geconcludeerdd kan worden dat de huidige regeling in Bmw en Bmb een te 
ruimee discretionaire bevoegdheid verleent aan het CTB, gezien het ontbreken van 
diversee richtlijnvereisten. 

10.5.210.5.2 De vrijstelling of ontheffing voor noodsituaties 

Voorr bepaalde noodsituaties kan de minister voor ten hoogste 120 dagen vrijstel-
lingg of ontheffing verlenen van de Bmw-voorschriften inzake toelating. Er moet 
sprakee zijn van bijzondere omstandigheden. Voor gewasbeschermingsmiddelen 
kann dat als de plantaardige productie 'door onvoorziene, op geen enkele andere 
wijzee te bestrijden gevaren wordt bedreigd' (art. 16a, eerste lid). Voor biociden 
geldtt sinds de implementatie van de Biocidenrichtlijn dat een vrijstelling of ont-
heffingg verleend kan worden 'voorzover noodzakelijk wegens een onvoorzien, 
niett op andere wijze te bestrijden gevaar'.201 

Terugblik Terugblik 
Vóórr de implementatie van richtlijn 91/414 was een ministeriële vrijstelling of 
ontheffingg mogelijk 'wanneer de belangen van de volksgezondheid of de land-
bouww zulks dringend vereis(t)en'. 

Uitt de parlementaire stukken blijkt dat de regeling bedoeld was voor individuele 
gevallen,, vooral bij het plotseling optreden van ziekten en plagen waarbij op korte 
termijnn moet worden ingegrepen.202 De regeling werd echter voor andere doel-

1999 De ontheffingsregeling werd alleen tekstueel gewijzigd: 'verkopen' werd 'afleveren'; de 'koper' 
werdd 'de afnemer'. 

2000 Art. 15, tweede lid, Bmw (Stb. 2002, 461). 
2011 Art. 16a, eerste lid, (b) Bmw. 
2022 Bmw-oud, art. 16a, en TK 1973-1974, 11 262, nr. 3, p. 6 en nr. 5, p. 23. Hierbij wordt niet 

ingegaann op het onderscheid vrijstelling - ontheffing. Vermeld wordt slechts dat vrijstellingen in de 
Staatscourantt worden gepubliceerd, terwijl van de ontheffing via verslaglegging mededeling wordt 
gedaan.. De ontheffingsbesluiten zijn vatbaar voor beroep, aldus indertijd de mva (nr. 5 p. 23). 
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eindenn gebruikt, bijvoorbeeld voor het via een vrijstellingsregeling, gevolgd door 
ontheffingen,, jarenlang op grote schaal toestaan van het grondontsmettingsmiddel 
methylbromide.2033 Het CTB heeft, sinds zijn verzelfstandiging, geen bevoegdheid 
meerr tot het verlenen van deze ontheffingen. Tijdens de mandaatperiode vooraf-
gaandd aan die verzelfstandiging, besliste het CTB hierover namens de betrokken 
minister.204 4 

Hett CBB oordeelt in 1996 dat het toenmalige art. 16a Braw een kader biedt voor 
tenuitvoerleggingg van de uitbreidingstoelating van de ten tijde van het bestreden 
besluitt nog niet geïmplementeerde art. 9 van richtlijn 91/414. 

Dee implementatietermijn van de richtlijn was op dat moment verlopen. Een 
zaadteeltbedrijff  verzoekt uitbreiding van een toepassingsgebied via een ont-
heffingg op grond van art. 16a. Naar, de mening van de minister is er geen 
noodsituatiee als bedoeld in art. 16a. Het betreft een kleine toepassing waar-
voorr de toelatinghouder geen toelating wil aanvragen. Het verzoek had moe-
tenn worden bezien in het licht van artikel 9, aldus het CBB.205 

Kennelijkk staat voor de rechter voorop dat art. 9 richtlijn 91/414 moet wor-
denn toegepast. Het CBB laat zich er niet over uit of hier sprake is van direc-
tee werking of van een richtlijnconforme uitleg van art. 16a. De uitleg is 
evenwell  opmerkelijk ruim en niet in overeenstemming met de wetsgeschie-
denis.. Nu de Bmw inmiddels een bepaling kent voor de uitbreiding van een 
toepassingsgebied,, is de hier gevolgde constructie niet meer nodig. 

RichtlijnvereistenRichtlijnvereisten voor noodsituaties 
Art.. 8, vierde lid, richtlijn 91/414 bepaalt onder meer: 

'(...)) in afwijking van artikel 4 mag een lidstaat in bijzondere omstandigheden 
voorr ten hoogste 120 dagen toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen die niet aan 
artikell  4 voldoen, op de markt worden gebracht met het oog op een beperkt en 
gecontroleerdd gebruik, indien de plantaardige produktie door onvoorziene, op geen 
enkelee andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd (...)'. 

Dee richtlijnbepaling inzake het beperkt en gecontroleerd gebruik206 is niet neer-
gelegdd in art. 16a. Het derde lid van dit artikel bepaalt wel dat aan een vrijstel-
lingg of ontheffing voorschriften kunnen worden verbonden, maar deze facultatie-
vee formulering is niet in overeenstemming met de richtlijn. 

Ziee Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 191-194. 
Inn 1999 bijvoorbeeld verleende het CTB op verzoek van de Plantenziektenkundige Dienst enkele 
malenn ontheffing (aan diverse toepassers, voor een bepaalde hoeveelheid en een bepaalde periode) 
voorr het toepassen van dichloorvos tegen Thrips palmi (Stcrt. 1999, 206, 217, 219 en 232; Jaarver-
slagg CTB 1999, p. 24). 
CBBB 7 mei 1996, M en R 1996/9, nr. 84 m.nt. Vogelezang-Stoute (Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaad-
handel,, zilverthiosulfaat). 
Richtlijnn 98/8 bevat vergelijkbare vereisten. 
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Dee aan de minister verleende bevoegdheid is hierdoor te ruim.207 

RecenteRecente toepassing 
Inn 2003 werd diverse malen een tijdelijke vrijstelling verleend op grond van art. 
16a.2088 Ook de Regeling vrijstelling chloorthalonil teeltseizoen 2003 werd ge-
baseerdd op art. 16a Bmw.209 De toelichting bij de regeling refereert aan de be-
ëindigingg van de toelating, vanwege een CBB-uitspraak, en het daardoor ontstane 
landbouwprobleem.. Binnen enkele weken volgt evenwel intrekking van de rege-
ling,, vanwege het ontbreken van een 'actuele toepassingsnoodzaak'.210 

10.5.310.5.3 De vrijstelling of ontheffing bij dringende landbouwbelangen 

Inn 2003 is in de Bmw een nieuwe vrijstellings- en ontheffingregeling opgenomen. 
Opp grond hiervan kan de betrokken minister, wanneer de belangen van de land-
bouww dat dringend vereisen, vrijstelling of ontheffing verlenen van het verbod op 
handell  in en gebruik van een niet toegelaten middel. Deze niet in tijd beperkte 
bevoegdheidd heeft betrekking op gewasbeschermingsmiddelen op basis van be-
staandee stoffen. Aan de vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden 
verbonden.. De bij nota van wijziging211 opgenomen regeling is niet aan de 
Raadd van State voorgelegd. 

Vann 'dringend vereisen' zal naar de mening van de regering sprake zijn 
indienn het een middel betreft dat voor de aan de orde zijnde teelt, vanwege het 
ontbrekenn van andere middelen of methoden, niet kan worden gemist. Er zal 
sprakee zijn van een 'deskundigenoordeeF waarbij de aspecten innovatie, resisten-
tierisicoo of landbouwtechnische doelmatigheid een rol zullen spelen. De regeling 
wordtt gebaseerd op het overgangsrecht van art. 8, tweede lid, richtlijn 91/414, 
dat,, aldus de regering, de ruimte biedt om deze middelen toe te laten in afwij-
kingg van de communautaire toelatings- en beoordelingscriteria.212 

Dee minister krijgt hiermee een ongeclausuleerde bevoegdheid niet alleen 
soepeleree criteria toe te passen, maar ook zonder toepassing van criteria handel 
enn gebruik toe te staan voor een lange periode, afhankelijk van de EG-besluitvor-
mingg over de stoffen. Daarmee kunnen in principe ten behoeve van het land-
bouwbelangg alle andere toelatingscriteria opzij worden gezet. Hiermee wordt 
nieuww beleid ingezet dat in strijd is met de richtlij ndoelstellingen, en waarvoor 
hett overgangsrecht geen aanknopingspunten biedt. 

Voorr 2003 werden drie vrijstellingsregelingen verleend, voor diverse midde-

Dee Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van valse meeldauw 
bijj  uien (Stcrt. 2002, 142) bevat bijvoorbeeld geen bepalingen inzake een gecontroleerd gebruik. 
Onderr meer voor cis-dichloorpropeen (Stcrt. 2003, 126) en ter bestrijding van valse meeldauw 
(Stcrt.(Stcrt. 2003, 124), trips in prei (Stcrt. 2003, 155) en de mai'swortelkever (Stcrt. 2003, 157). 
Stcrt.Stcrt. 2003, 234. 
Stcrt.Stcrt. 2003, 250. In een juridische procedure over deze regeling had de voorzieningenrechter CBB 
inmiddelss ter zitting geconstateerd dat de regeling van een verkeerde Bmw-bepaling vrijstelling ver-
leent.. Door de intrekking van de regeling kwam het niet tot een uitspraak. 
TKK 2001-2002, 28 358, nr. 6. 
TKK 2001-2002, 28 358, nr. 6, p. 2-5. 
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lenn en toepassingen.213 De 'Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermings-
middelenn eerste kwartaal 2004' sneuvelt bij de voorzieningenrechter van het CBB 
wegenss strijd met de tekst van richtlijn 91/414 en met het door de richtlijn nage-
streefdee beschermingsniveau. 

Onderr verwijzing naar het beschermingsniveau van richtlijn 91/414 en de pream-
bulee waarin de bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu 
voorrangg heeft op de plantaardige productie, oordeelt de voorzieningenrechter dat 
hett overgangsrecht van de richtlijn de verplichting onverlet laat voor de lidstaten 
omm verlengingsaanvragen te beoordelen conform art. 8, derde lid, van de richtlijn. 
Verlengingg is daarbij slechts mogelijk na onderzoek dat aan de toelatingscriteria 
wordtt voldaan. Deze beoordeling vindt niet plaats bij de vrijstellingsregeling en de 
toepassingg van deze regeling is dan ook onmiskenbaar daarmee in strijd. De voor-
zieningenrechterr overweegt daarnaast dat het 'dringend vereisen' onvoldoende 
aannemelijkk is gemaakt en merkt 'ten overvloede' op dat vraagtekens kunnen 
wordenn geplaatst bij de zorgvuldigheid van de besluitvorming, onder meer omdat 
dee regeling aanvankelijk naar de verkeerde artikelen verwees.214 

10.5.410.5.4 De opgebruik- en uitverkoopregeling 

Bijj  de verzelfstandiging van het CTB werd voor het 'opgebruiken' en 'uitverko-
pen'' van niet meer toegelaten middelen het volgende in de wet opgenomen215: 

'Hett college maakt in de Staatscourant bekend dat een bestrijdingsmiddel dat niet 
meerr is toegelaten, gedurende een bij die bekendmaking bepaalde termijn (...) nog 
magg worden afgeleverd, gebruikt dan wel in voorraad of voorhanden gehouden. 
Daarbijj  kan het voorschriften met betrekking tot het gebruik geven (...)' (art. 2, 
vijfdee lid). 

Dee toelichting vermeldt dat het CTB de middelen bekend zal maken die onder de 
regelingg vallen en daarvoor een termijn zal stellen.216 De verlening van de be-
voegdheidd tot aanwijzing van de afzonderlijke middelen die voor een termijn in 
aanmerkingg komen, is niet expliciet in de wettekst opgenomen. Een aanwijzings-
bevoegdheidd was eerder geregeld in het Mandaatbesluit.217 

Voorheenn bevatte de wet alleen een 'opgebruikregeling' met het oog op de voorra-
denn van gebruikers. De minister was bevoegd zo'n 'opgebruiktermijn' te verlenen 
enn de termijnen werden opgenomen in de Uitvoeringsregeling bestrijdingsmidde-

2133 Regeling vrijstelling I, II en III gewasbeschermingsmiddelen teeltseizoen 2003. 
2144 Vzngr. CBB 21 januari 2004, AWB 03/1492, n.g. 
2155 Stb. 1998, 689, inwerkinggetreden per 1 januari 2000 (Stb. 1999, 587). 
2166 TK 1995-1996, 24 817, nr. 3, p. 18. 
2,77 Stcrt. 1997, 139. 
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len.2188 In het evaluatie-onderzoek uit 1990 werd geconcludeerd219 dat van de 
opgebruikregelingg een te ruim gebruik werd gemaakt omdat de regeling, gezien de 
wetsgeschiedenis,, alleen bedoeld was voor beëindigingen op initiatief van de toela-
tinghouderr en waarbij van overheidszijde geen bezwaar zou zijn geweest tegen 
verlengingg van de toelating.220 In de praktijk werd de regeling ook gebruikt bij 
toelatingsbeëindigingenn door de overheid vanwege schadelijke nevenwerkingen. De 
Bmww bevatte voorheen geen 'uitverkooptermijn' (voor de voorraden van verko-
pers).. Door de ingangsdatum voor de beëindiging van een toelating waarbij voor 
eenn korte periode werd verlengd, werd echter in de toelatingspraktijk in veel ge-
vallenn feitelijk een uitverkooptermijn verleend.221 

Bijj  de implementatie van richtlijn 91/414 wordt een 'uitverkooptermijn' in de 
Bmww opgenomen, inhoudende dat ook het afleveren van een niet meer toegelaten 
middell  door de minister kon worden toegestaan.222 Het CTB wordt gemanda-
teerdd bij intrekkings- of niet-verlengingsbesluiten een opgebruik- of uitverkoop-
termijnn vast te stellen. De Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen gaf hiervoor 
criteria. . 

Dee opgebruik- of aflevertermijn mocht bijvoorbeeld niet worden verleend bij een 
beëindigingg van de toelating vanwege het niet meer voldoen aan de criteria van de 
art.. 3 en 3a van de wet. Een aflevertermijn mocht onder meer niet worden ver-
leendd als een besluit tot niet-verlenging wordt genomen zes maanden voordat de 
toelatingg eindigt.223 

Dezee gewijzigde opgebruik- en uitverkoopregeling wordt, zoals uit onderstaande 
voorbeeldenn blijkt , in strijd met de bedoeling van de wet, ook toegepast bij be-
ëindigingenn van toelatingen vanwege het niet voldoen aan de criteria. 

Enkelee dagen voordat de verzelfstandigingswet in werking treedt, maakt de 
betrokkenn minister, ter uitvoering van een Kamermotie, nog gebruik van art. 
2,, vijfde lid Bmw-oud. Inde Uitvoeringsregeling wordt voor tien houtverduur-
zamingsmiddelenn bepaald dat, in afwijking van de andere artikelen van de 
regeling,, een aflever- en opgebruiktermijn wordt toegestaan. Het betreft mid-
delenn die niet voldoen aan de wettelijke criteria.224 

Hett CTB rapporteert in 1999 dat de staatssecretaris van LNV voor het middel 
Hostathionn een aflever- en opgebruiktermijn wordt toegestaan, na de beëindi-

Ingevolgee de toenmalige Uitvoeringsbeschikking bestrijdingsmiddelen 1976 (art. 2), Stcrt. 1976, 
157. . 
Vogelezang-Stoutee en Matser 1990, p. 195-197. 
TKK 1974-1975, 11 262, nr. 9, p. 4 5. 
BijvoorbeeldBijvoorbeeld Vz. CBB 29 januari 1990, AB 1990, 359 (Luxan, Schering AAgrunol, Ligtermoet 
Chemiee en Asepta, mecoprop) waarbij uitverkooptermijn door de Vz. CBB wordt verlengd. 
Bmww art. 2, vijfde lid, na implementatie (Stb. 1995, 5). 
Wijzigingg Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen, Stcrt. 1997, 139. 
Wijzigingg Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen (art. 2c-oud ), Stcrt. 1999, 248. 
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gingg van de toelating per 2000 vanwege overschrijding van milieunormen.225 

10.5.4.110.5.4.1 CTB-beleid en jurisprudentie inzake opgebruik en uitverkoop 
Inn de loop van 2000 ontwikkelt het CTB een nieuw beleid voor opgebruik en 
uitverkoop.. De beleidsregels voor 'overgangs-, aflever- en opgebruiktermijnen' 
bestrijkenn de intrekking op verzoek èn de beëindigingen of het eindigen van 
toelatingen.. Ze zijn bedoeld om - kort gezegd - de markt te laten wennen aan een 
situatiee waarin een middel niet meer toegelaten is. Het beleid houdt in dat op een 
CTB-besluitt tot beëindiging van een toelating in principe een uitverkooptermijn 
vann zes maanden volgt. Daarbovenop komt een opgebruiktermijn van maximaal 
twaalff  maanden. Ook bij een intrekking op verzoek en bij een van rechtswege 
eindigenn van een toelating is een opgebruiktermijn van twaalf maanden voorzien. 
Eenn middel dat niet voldoet aan de toelatingscriteria kan op basis van dit beleid 
naa een CTB-beëindigingsbesluit in beginsel nog zes maanden worden uitverkocht 
enn daarna nog maximaal twaalf maanden worden 'opgebruikt'.226 

Ditt CTB-beleid staat op gespannen voet met richtlijn 91/414 omdat deze de 
opgebruik-- en afleverregeling alleen kent bij intrekking van een toelating. De lid-
staatt kan de toelatinghouder een termijn stellen voor de verwijdering, het op de 
marktt brengen of het gebruiken van bestaande voorraden voor een periode die in 
verhoudingg staat tot de redenen van de intrekking (art. 4, zesde lid, richtlijn 
91/414).. Het betreft hier dus de intrekking van een toelating. De president CBB 
overweegtt in verband hiermee in 2001: 

Bijj  strikt grammaticale interpretatie van de richtlijntekst zou deze inhouden dat 
alleenn bij intrekking een aflever- en opgebruiktermijn kan worden vastgesteld. De 
presidentt acht het evenwel niet uitgesloten dat ook andere abrupte beëindigingen 
vann een toelating hieronder vallen, voorzover deze met een intrekking op één lijn 
tee stellen zijn. Hoewel de tekst van art. 2, vijfde lid, Bmw alle situaties van beëin-
digingg van toelatingen omvat, moet naar voorlopig oordeel van de president er 
tochh vanuit worden gegaan dat deze beperkt blijf t tot de richtlijn-situaties. Dat 
sluit,, aldus de president onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, aan bij de 
oorspronkelijkee betekenis waarin de opgebruikregeling beperkt werd tot de geval-
lenn van intrekking op verzoek van de toelatinghouder. Deze oorspronkelijke bedoe-
lingg is niet achterhaald, onder meer omdat bij de implementatie niet beoogd is het 
toepassingsbereikk te verruimen. Alleen de afleverings- en de verwijderingstermijn 
iss toegevoegd.227 

Dee president CBB legt art. 2, vijfde lid, Bmw richflijnconform uit, welke uitleg 
aansluitt bij de betekenis die naar voren komt uit de parlementaire geschiedenis. 
Hijj  komt niet toe aan de door deelnemende partijen opgeroepen vraag naar de 

CTB-Jaarverslagg 1999, p. 9; Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen, art. 2b-oud. 
Notitiee Beleid overgangs-, aflever- en opgebruiktermijnen. De concept-notitie doorloopt via de 
HTB-proceduree een externe commentaarronde, wordt bijgesteld en op 9 mei 2001 vastgesteld. Het 
beleidd is samengevat in CTB-Toelichting nr. 31, juli 2001, p. 2-4. 
Pres.. CBB 12 juni 2001, M en R 2002/6, nr. 79 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
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afwegingg van de economische belangen van de toelatinghouder, onder verwijzing 
naarr een eerdere uitspraak van de voorzitter CBB. Wel plaatst de president de 
kanttekeningg dat deze voorzittersuitspraak dateert van vóór de implementatie van 
dee richtlijn. De voorzitter CBB woog in 1990 deze belangen uitdrukkelijk mee 
bijj  het vaststellen van een uitverkooptermijn: 

'Hett is de vraag of verweerder bij afweging van alle betrokken belangen, waaron-
derr de economische belangen van de toelatinghouders mede zijn begrepen, in 
redelijkheidd tot de geboden uitverkooptermijn heeft kunnen komen. Bij de beant-
woordingg van die vraag kan aansluiting worden gezocht bij hetgeen in art. 7, 
vierdee lid, van de wet juist met het oog op de bescherming van de economische 
belangenn van belanghebbenden ten aanzien van een intrekking van een toelating is 
bepaald.. (...) Tegenover deze belangen staan de met beëindiging van een toelating 
gemoeidee milieubelangen. Niet is aannemelijk geworden dat aan het gebruik van 
dee onderhavige bestrijdingsmiddelen zodanige milieurisico's zijn verbonden dat een 
uitverkooptermijnn tot na (...) in verband daarmee onaanvaardbaar moet worden ge-
acht'.228 8 

Hett CTB stelt vervolgens in 2001 gewijzigde beleidsregels vast. Aflever- en 
opgebruiktermijnenn worden niet meer toegestaan bij het beëindigen van een toe-
latingg maar wel bij het beperken van een toepassing. Deze beperking - formeel 
eenn wijziging van het wettelijk gebruiksvoorschrift - vindt plaats bij verlengingen 
vann toepassingen die zonder beperking niet aan de criteria zouden voldoen.229 

Dee president CBB oordeelt dat ook voor een toepassing die niet voldoet aan 
dee wettelijke criteria, geen aflever- en opgebruiktermijn kan worden verleend. 
Voorzoverr dit beleid erop gericht is middelen die niet aan de criteria voldoen 
tochh te gebruiken en/of af te leveren, is het in strijd met de wet, aldus de presi-
dent.230 0 

Hett systeem van de aflever- en opgebruiktermijn, dat geënt is op de Gewas-
beschermingsmiddelenrichtlijn,, geldt ook voor biociden.231 

10.5.4.210.5.4.2 Wijziging opgebruik- en uitverkoopregeling 
Inn 2002 wordt art. 2, vijfde lid, Bmw zodanig gewijzigd dat de opgebruik- en 
uitverkoopregelingg alleen situaties van tussentijdse intrekking betreft. De door 
hett CTB in de Staatscourant bekend te maken termijn staat daarbij 'in verhou-
dingg tot de reden waarom het bestrijdingsmiddel niet meer is toegelaten of gere-
gistreerd'.2322 Dit sluit aan bij de eisen van richtlijn 91/414. Uitgangspunt is dat 

Vz.. CBB 29 januari 1990, AB 1990, 359 (In de vorengenoemde uitspraken van 12 juni 2001 wordt 
eenn datum van 22-februari 1990 vermeld. Het daarbij genoemde zaaknummer (90/0149) betreft 
evenwell  een voorzittersuitspraak van 29 januari 1990). 
Vaststellingsregelingg beleid overgangs-, afleverings- en opgebruiktermijn CTB 2001/2, Stcrt. 2001, 
157. . 
Vzngr.. CBB 27 maart 2002, AWB 02/335, n.g. (ZHM, SNM, als partij deelnemend Cerexagri 
e.a.,, mancozeb). 
CBBB 20 februari 2003, M en R 2003/5, nr. 88K (Hoetmer, Embadecor). 
Stb.Stb. 2003, 62, Artikel I. 
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bijj  tussentijdse intrekking een aflever- en opgebmiktermijn wordt vastgesteld. 
Hett CTB kan naar gelang de reden van intrekking differentiëren.233 Op basis 
vann de regeling stelt het CTB in 2003 een gewijzigde beleidsregeling vast, waar-
inn het beleid voor verschillende intrekkingssituaties is vastgelegd.234 

10.5.4.310.5.4.3 Verwijdering van middelen 
Dee Bmw biedt, sinds de implementatie van richtlijn 91/414 de mogelijkheid 
regelss te stellen voor het verwijderen van middelen. In het evaluatie-onderzoek 
uitt 1990 werd geconcludeerd dat een 'inzamelingsregeling' bij een beëindiging 
vann toelatingen vanwege schadelijke nevenwerkingen wenselijk zou zijn.235 De 
mogelijkheidd hiertoe wordt nu geboden met art. 2, zesde lid: regels kunnen 
gesteldd worden voor de verwijdering binnen een bepaald tijdvak van een niet 
meerr toegelaten middel. Een dergelijke regeling is er niet.236 

10.5.4.410.5.4.4 Conclusies over de opgebruik- en aflevertermijnen 
Dee opgebmiktermijn is vanouds ruimer toegepast dan was bedoeld in de 
Bmw.. Aan de beperking tot middelen die aan de toelatingscriteria voldoen 
(enn waarvan de toelating om andere redenen wordt ingetrokken) werd niet de 
handd gehouden. 
Inn 1997 wordt de oorspronkelijke bedoeling wel vastgelegd in de toelichting 
opp de Uitvoeringsregeling. Desondanks worden voor enkele middelen bepa-
lingenn in deze regeling opgenomen die met de bedoeling in strijd zijn. 
Richtlijnn 91/414 bevat naast een opgebruikregeling ook een uitverkooprege-
ling,, evenwel alleen voor intrekkingssituaties. Pas met een wetswijziging in 
20022 wordt deze bepaling juist geïmplementeerd. Dit gebeurt na uitspraken 
vann de president van het CBB waarin het CTB-beleid niet in stand blijft . 
Inn de huidige wettelijke regeling ontbreekt een expliciete bevoegdheid voor 
hett verlenen van een opgebruik- of aflevertermijn. 

10.5.510.5.5 De aanwijzing en van rechtswege toelating 

Hett instrument van de 'aanwijzing en van rechtswege toelating' wordt in 2001 op 
kleinee schaal in de Bmw geïntroduceerd, met de wetswijziging Landbouwkundige 
onmisbaarheidd gewasbeschermingsmiddelen (zie par. 11.2.2). Een wetswijziging 
inn 2002237 geeft dit instrument een structurele plaats in het stelsel. 

Art.. 25d, eerste lid, verleent het CTB de bevoegdheid stoffen aan te wijzen. 
Dee middelen op basis van aangewezen stoffen zijn, na afloop van hun toelatings-
termijnn van rechtswege toegelaten, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, 

TKK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 13. 
Vaststellingsregelingg beleid opgebruik- en/of afleveringstermijn CTB 2003, Stcrt. 2003, 80. 
Vogelezang-Stoutee en Matser 1990, p. 197. 
Well  is er het 'Convenant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmidde-
len',, in 1988 gesloten tussen de rijksoverheid, het bedrijfsleven en het Landbouwschap, en op basis 
waarvann de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen werkt. Dit bestrijkt 
evenwell  slechts een deel van de problematiek en betreft niet de biociden. 
Terr uitvoering van het amendement Feenstra en Udo, TK 2001-2002, 27 085, nr. 9. 



3444 Hoofdstuk 10 

waaronderr het ingediend zijn van een aanvraag tot verlenging. Hierbij wordt 
rekeningg gehouden met neveneffecten van de stof, aldus het tweede lid. De van 
rechtswegee toelating zal gelden tot de besluitvorming in vervolg op de EG-beoor-
delingg van de betreffende stof. 

Hett doel van deze operatie is de wettelijke verankering van de CTB-herprio-
ritering,, onder meer samenhangend met de CTB-werklastproblematiek.238 Bo-
vendienn wordt het 'in lijn' brengen met het communautaire besluitvormingstraject 
voorr de werkzame stoffen beoogd.239 

All  met al is met dit nieuwe instrument van de 'aanwijzing en van rechtswege 
toelating',, dat richtlijn 91/414 niet kent, voor het merendeel van de middelen op 
basiss van bestaande stoffen de reguliere toelatingssystematiek opzij gezet. Zie 
verderr ook par. 11.2.3.1. 

10.5.610.5.6 De voorlopige toelating 

Eenn gewasbeschermingsmiddel op basis van een nieuwe werkzame stof die nog 
niett op EG-niveau is beoordeeld, mag door een lidstaat gedurende ten hoogste 
driee jaar worden toegelaten. Hiertoe moet wel door het CTB zijn vastgesteld dat 
dee residuen geen schadelijke of onaanvaardbare effecten hebben en moet ook aan 
dee overige criteria van de art. 3 en 3a zijn voldaan, aldus art. 24 Bmw. 

Dezee bepaling implementeert art. 8, eerste lid, van richtlijn 91/414.240 Dit 
artikell  vereist dat de dossiers van stof en middel aan de vereisten voldoen. Ook 
moett de lidstaat vaststellen dat werkzame stof voldoet aan de criteria van art. 5, 
eerstee lid, richtlijn. De residuen van de werkzame stof mogen geen schadelijk of 
onaanvaardbaarr effect op mens en milieu hebben. Bovendien moet verwacht 
kunnenn worden dat het middel aan de toelatingscriteria voldoet (art. 8, eerste 
lid). lid). 

Dee drie-j aar-termijn kan worden verlengd indien nog geen besluit over de 
opnemingg is genomen. De herzienings- en intrekkingsbepalingen van de richtlijn 
geldenn ook voor deze voorlopige toelating (richtlijn 91/414, art. 8, eerste lid). 
Medioo 2003 zijn er circa 30 aanvragen voor een voorlopige toelating.241 

Inn een bezwaarprocedure inzake een voorlopige toelating, waarbij het CTB een 
middell  heeft toegelaten op basis van de verwachting dat geen schadelijke effecten 
optreden,, wordt de toelating bij de heroverweging beëindigd vanwege het niet vol-
doenn aan de persistentienorm, conform het advies van de bezwaarschriftencom-
missie,, mede verwijzend naar art. 24 Bmw.242 In een uitspraak op het beroep in 
dezee zaak oordeelt het CBB dat de gehanteerde persistentienorm in de Regeling 
uitvoeringg milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 2000 'onmiskenbaar in strijd 
iss met de krachtens het Bubg (Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmid-

CTB,, Definitieve prioriteitstelling, december 2000, p. 2. 
Alduss de toelichting bij het amendement, p. 3. 
Richtlijnn 98/8, art. 15, tweede lid, heeft een vergelijkbare bepaling. 
CTBCTB Toelichting nr, 39, 2003. 
Adviess 2002-43, Fortress (stof: quinoxyfen), d.d. 4 april 2003; besluit CTB 23 juli 2003. 
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delen)) van toepassing zijnde tenzij-bepaling'.243 Het besluit wordt vernietigd. 

10.5.710.5.7 Toepassing voor 'essential use' 

Opp basis van de EG-regeling inzake 'essential use' doet Nederland voor zes 
stoffenn een beroep op een 'essential use'-toepassing. Het gaat hierbij om stoffen 
niett aan de criteria voor opneming voldoen maar die voor bepaalde toepassingen 
nogg tot uiterlijk 30 juni 2007 worden toegestaan (zie deel II , par. 4.2.3.4). Deze 
toepassingg zal worden toegestaan via een wijziging van het wettelijk gebruiks-
voorschrift.. Als één van de voorwaarden geldt dat serieus naar alternatieven 
moett worden gezocht.244 Voor de uitvoering van deze 'essential use'-maatrege-
len,, waarvoor verordening 2076/2002 voor Nederland bepaalde toepassingen van 
vijff  stoffen aanwijst, worden regels gesteld in het Besluit regels verlenging com-
munautairee overgangstermijn gewasbeschermingsmiddelen.245 Het CTB krijgt 
hierinn de bevoegdheid af te wijken van het wettelijke toelatingsstelsel. Op basis 
vann art. 23 Bmw wordt hier bij Besluit afgeweken van de Bmw, ter uitvoering 
vann een communautaire maatregel. Aangekondigd wordt dat de wet 'bij een daar-
voorr geschikte gelegenheid' in overstemming zal worden gebracht met dit Be-
sluit.246 6 

10.5.810.5.8 De registratie van een biocide en andere uitzonderingen 

Voorr biociden op basis van bepaalde werkzame stoffen is, ingevolge de Bioci-
denrichtlijn,, art. 3, tweede lid, (i), geen toelating maar alleen een registratie 
vereist.. Dit betekent dat een preventieve toets op neveneffecten alleen plaatsvindt 
voorr de werkzame stof, bij de EG-beoordeling, en niet op lidstaatniveau. Het 
gaatt hierbij om biociden 'met een gering risico' (middelen op basis van werkza-
mee stoffen die worden opgenomen in bijlage IA van de richtlijn en die geen tot 
bezorgdheidd aanleiding gevende stoffen bevatten) (zie deel II , par. 5.3.6). De re-
gistratiee door de lidstaat is hoofdzakelijk administratief. Bovendien moet de 
lidstaat,, nadat het dossier voor de registratie-aanvraag is ingediend, dit biocide 
toestaan,, onder voorbehoud van registratie. Hoe en wanneer het registratie-in-
strumentt in de praktijk zal gaan werken, hangt vooral af van de plaatsing van 
stoffenn op bijlage IA van de Biocidenrichtlijn. 

10.66 Overzicht strij d met (hogere) regelgeving 

10.6.110.6.1 Strijd van Bmw-bepalingen met richtlijn 91/414 (of richtlijn 98/8) 

Dee ambtshalve toelating: de richtlijnen bieden hiervoor geen ruimte. 
Dee procedurele verlenging: het gebruik hiervan is in de Rtb95 minder re-

2433 CBB 6 februari 2004, AWB 03/1068, n.g. 
2444 CTB-persberichten 27 mei (Toekenning 'essential uses' bekend) en 14 juli 2003. 
2455 Stb. 2003, 274. 
2466 Toelichting bij het Besluit, par. 4. 
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strictieff  geformuleerd dan in richtlijn 91/414. 
Dee wijziging van voorschriften: deze biedt te veel discretionaire bevoegdheid 
gezienn de vereisten van richtlijn 91/414. 
Dee uitbreidingstoelating: niet wordt voldaan aan de richtlijnvereisten voor dit 
instrument;; het overgangsrecht lijk t hiervoor geen ruimte te bieden. 
Dee proefontheffing: een aantal richtlijnvereisten ontbreekt in de Bmw of in 
hett Bestrijdingsmiddelenbesluit (art. 18). 
Dee vrijstelling of ontheffing voor noodsituaties (art. 16a): een aantal richt-
lijnvereistenn ontbreekt. 
Dee vrijstelling of ontheffing bij dwingende landbouw vereisten (art. 16aa): 
dezee is strijdig met het doel van de richtlijn; het overgangsrecht biedt hier-
voorr geen ruimte. 
Dee opgebruik en uitverkoop-regeling: deze is lange tijd onvoldoende en deels 
onjuistt in de Bmw geïmplementeerd en onjuist toegepast. 
Dee instrumenten 'aanwijzing' van stoffen en 'van rechtswege toelating': deze 
passenn niet binnen de toelatingsrichtlijnen, die gebaseerd zijn op een verlen-
gingg na beoordeling. 

10.6.210.6.2 Strijd van Bmw-regelgeving met de Awb 

Inn de Rtb95 (art. 8) ontbreekt voor de aanvrager de gelegenheid een aan-
vraagg aan te vullen alvorens de aanvraag niet in behandeling wordt genomen 
Ookk ontbreekt de discretionaire bevoegdheid een aanvraag wel in behande-
lingg te nemen indien niet aan alle vereisten is voldaan (Awb art. 4:5). 
Hett niet betrokken zijn van derden bij de voorbereiding van toelatingsbeslui-
tenn lijk t op gespannen voet te staan met de Awb-bepalingen inzake de zorg-
vuldigee voorbereiding van besluiten en inzake de afweging van belangen. 
Dee bepalingen inzake het bekendmaken en mededelen van besluiten in de 
Bmww volgen niet consequent de Awb-betekenis van deze termen. 

10.6.310.6.3 Strijd van de uitvoeringspraktijk met de Bmw 

Hett vaststellen van aanvraagformulieren (dossiervereisten) is een ministeriële 
bevoegdheidd die kan worden gemandateerd aan het CTB. Deze mandatering 
heeftt niet plaatsgevonden. 
Dee Staatscourant-publicaties waarbij alle toelatingsbesluiten nu als 'medede-
ling'' worden gepubliceerd, sluiten niet aan bij de Bmw-terminologie (con-
formm de Awb-betekenis), die voor bepaalde besluiten, zoals voor intrekking, 
'bekendmaking'' in de Staatscourant vereist. 
Dee procedurele verlenging wordt in strijd met richtlijn 91/414 niet restric-
tief,, maar structureel toegepast. 
Voorr de CTB-prioriteitstelling ontbreekt tot 2002 een wettelijke basis. 



11.. Beoordeling en besluitvorming 

Dee toelatingscriteria voor de beoordeling van bestrijdingsmiddelen hebben be-
trekkingg op de werkzaamheid en de neveneffecten van het middel, op de commu-
nautairee aanwijzing van de werkzame stof(fen), op zaken als het gehalte aan wer-
kzamee stof, de fysische eigenschappen en het kunnen bepalen van stoffen, en op 
dee samenstelling en verpakking (art. 3, eerste en tweede lid). 

Ditt hoofdstuk gaat eerst in op de toelatingscriteria, waarbij de nadruk ligt op 
dee milieucriteria. Behandeld worden de aanvankelijk beleidsmatige criteria, de 
wettelijkee verankering daarvan en de jurisprudentie over de criteria. Vervolgens 
wordenn de onderzoeksgegevens behandeld, op basis waarvan beoordeling plaats-
vindt.. Aan de orde komen de dossiervereisten voor de levering van gegevens, 
hett gesloten-dossierstelsel en de jurisprudentie over de beoordeling. 

11.11 De ontwikkeling van de toelatingscriteria 

Sindss 1962 geldt voor de deugdelijkheid en voor de afwezigheid van schadelijke 
nevenwerkingenn als toelatingsvereiste onder meer dat: 

'(b)) op grond van voorafgaande onderzoekingen met redelijke zekerheid mag wor-
denn aangenomen, dat het middel deugdelijk is voor het doel waarvoor het is be-
stemd,, en dat door gebruik van het middel (...) geen schadelijke nevenwerkingen 
vann het middel of zijn omzettingsprodukten zullen optreden' (art. 3, eerste lid, (b) 
Bmw-oud). . 

Tott 'schadelijke nevenwerkingen' werden daarbij 'onder meer' gerekend: 

hett schaden van de volksgezondheid; 
hett schaden van de gezondheid van de toepasser of het in gevaar brengen 
vann de veiligheid (...) (van de toepasser); 
hett schaden van de hoedanigheid van voedingsmiddelen; 
hett schaden van het produktievermogen van de grond, van planten of delen 
vann planten, dan wel van dieren welker instandhouding gewenst is, indien 
dezee schade onevenredig is in verhouding tot het met het gebruik van het 
middell  beoogde doel. (art. 3, tweede lid, Bmw-oud) 

Bijj  de wetswijziging van 1975 komen bodem, water en lucht hierbij als zelfstan-
digg toelatingscriterium. 

Aanvankelijkk werd voorgesteld aan de toelatingscriteria toe te voegen: het ver-
ontreinigenn van bodem, water of lucht in een mate die onevenredig is in verhou-
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dingg tot het met het gebruik van het middel beoogde doel.1 In de uiteindelijke 
tekstt werd dit: 'het schaden van bodem, water of lucht dan wel van dieren, planten 
off  delen van planten welker instandhouding gewenst is, in een mate die niet aan-
vaardbaarr is' (art. 3, tweede lid, (e)). 

Dee afweging van evenredigheid van schade ten opzichte van het doel, voor de 
effectenn op planten en dieren, komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een 
aanvaardbaarheidsafwegingg in verband met de diverse effecten op het milieu. Het 
schadenn van het productievermogen van de grond blijf t een zelfstandig criterium. 

Dee vage begrippen in deze criteria, zoals 'redelijke zekerheid', 'schaden' en 
'aanvaardbaar'' worden in die tijd niet in uitvoeringsregelgeving uitgewerkt. De 
wett bood daartoe niet de mogelijkheid. Alleen voor de residuen in eet- of drink-
warenn bestaat vanouds de mogelijkheid van uitwerking bij of krachtens amvb. 

Dee Residuregeling bevat, per bestrijdingsmiddel en per voedingsproduct, maxi-
mumresidugehalten.. Deze vanouds nationale normen worden, naarmate de harmo-
nisatiee op EG-niveau voortschrijdt, steeds meer geïmplementeerde EG-normen. 
Eet-- of drinkwaren waarin een hoger residugehalte aanwezig is dan vastgesteld, 
wordtt als ongeschikt voor gebruik beschouwd in de zin van de Warenwet (Bmw 
art.. 16).2 

Sindss 1985 vindt uitwerking van milieunormen plaats in beleidsnotities, zoals de 
Persistentienota33 en de Milieucriterianotities.4 Daarbij gaat het om criteria voor 
persistentie,, uitspoeling naar het grondwater en toxiciteit voor waterorganismen. 
Overr deze beleidsmatig uitgewerkte criteria komt vanaf het eind van de jaren 
tachtigg de volgende jurisprudentie tot ontwikkeling. 

11,1.111,1.1 Paraquat 

Inn 1989 oordeelt het CBB dat persistentie op zich onvoldoende reden vormt tot 
niet-verlengingg van de toelating. 

Dee Paraquat-zaak5 betreft het niet verlengen van de toelating van bestrijdingsmid-
delenn op basis van paraquat, vanwege de extreme persistentie van deze stof.6 Het 
CBBB concludeert dat de enkele omstandigheid dat niet kan worden uitgesloten dat 

11 TK 1971-1972, 11 262, nr. 2, art. I F. 
22 Zie de voorgestelde wijziging van dit artikel in verband met verordening 178/2002 (TK 2003-2004, 

299 317, nr. 1-2). 
33 Persistentie van residuen van bestrijdingsmiddelen in de bodem, TK 1985-1986, 19 200, hfdst. 

XIV ,, nr. 59. 
44 Milieucriteria ten aanzien van stoffen ter bescherming van bodem en grondwater, TK 1988-1989, 

211 012, nr. 2; Operationele milieucriteria voor landbouw-bestrijdingsmiddelen, TK 1990-1991, 21 
012,, nr. 8. 

55 CBB 2 mei 1989, UCB 1989, nr. 33 m.nt. JCJD (ICI e.a./minister L en V, paraquat). 
66 Schattingen over de halfwaarde-tijd (de periode waarna nog de helft van de betreffende stof aanwe-

zigg is) van paraquat variëren van zes tot twintig jaar (op grond van beperkte gegevens, aldus een 
conclusiee van de commissie van deskundigen in deze zaak, zoals weergegeven in de uitspraak). 
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zichh ooit - als gevolg van bedoelde persistentie - schadelijke effecten zullen voor-
doen,, in het onderhavige geval onvoldoende is om aan te nemen dat de redelijke 
zekerheidd ontbreekt over het niet optreden van schadelijke nevenwerkingen. Daar-
bijj  wordt in aanmerking genomen dat het een verlenging betreft binnen de tien-
jaar-toelatingstermijn.. De CBB-conclusie is in dit geval gebaseerd op een door het 
CBBB ingewonnen deskundigen-oordeel dat luidt dat er geen bewijs is dat zich 
onverwachtee schadelijke effecten voor mens of milieu zullen voordoen als gevolg 
vann de persistentie van het produkt. De niet-verlenging wordt vernietigd vanwege 
eenn niet-draagkrachtige motivering. 

Dezee uitspraak geeft aan dat het CBB, anders dan de minister, persistentie - en 
daarmeee de verspreiding en ophoping van de stof in het milieu - op zichzelf niet 
alss 'schadelijke nevenwerking' ziet. Zowel de tekst van de wet als de parlemen-
tairee behandeling hadden, mijns inziens, ook tot een andere conclusie kunnen 
leiden.. Voorzover het criterium 'schaden van de bodem' niet voldoende ruim zou 
zijn,, zijn de genoemde schadelijke nevenwerkingen, gezien de toevoeging 'onder 
meer',, niet uitputtend bedoeld. Uit de parlementaire behandeling (wetswijziging 
1975)) blijkt dat het tegengaan van verspreiding en van lange termijn-effecten, 
belangrijkee doelstellingen zijn. Persistentie wordt daarbij uitdrukkelijk genoemd, 
zijj  het wel in relatie tot schadelijke effecten op vogels.7 

Dezee uitspraak was voor de regering aanleiding de mogelijkheid van nadere 
regelingg voor de toelatingscriteria in de wet op te doen nemen. Aan het aanhan-
gigee voorstel tot wetswijziging wordt een nieuw artikel toegevoegd, op basis 
waarvann bij amvb regels gesteld kunnen worden en waarbij 'het voorkomen van 
hett aantasten van de kwaliteit van bodem, water of lucht' een afzonderlijk criteri-
umm is.8 

11.1.211.1.2 Atrazin 

Tenn tijde van de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel, oordeelt het 
CBBB in 1992 over het rechtens aanvaardbaar zijn van een ander beleidscriterium: 
dee uitspoeling naar het grondwater. 

Inn de Atrazin-zaak is aan de orde de niet-verlenging van de toelating van bestrij-
dingsmiddelenn op basis van atrazin vanwege de uitspoeling naar het grondwater. 
Dezee uitspoeling leidt tot een concentratie boven de drinkwaternorm (0,1 ug/liter), 
zoalss vastgelegd in de Drinkwaterrichtlijn en in het Waterleidingbesluit. Het CBB 
overweegtt dat bij de beslissing een 'nauwelijks door het gewicht van andere belan-
genn te beïnvloeden -, bepalende rol (heeft) gespeeld dat gelet op het op preventie 
gerichtee beleid ter zake, voorkomen moet worden dat grondwater, waar ook in 
Nederland,, chemische stoffen als atrazin (...) of hun omzettingsprodukten in een 
zekeree concentratie bevat'. Dit onder meer vanwege onvoldoende bekendheid over 
dee langere-termijnrisico's in toxicologisch opzicht. Het CBB concludeert dat het 

TKK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 6. 
TKK 1990-1991, 20 319, nr. 7, p. 2 en nr. 11, p. 3. 
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zonderr toxicologisch-wetenschappelijke fundering in (vrijwel) absolute zin toepas-
senn van een voor drinkwater geldende norm op het grondwater in heel Nederland 
inn essentie neerkomt op het aangeven van een algemene kwaliteitseis en een alge-
menee norm waaraan bestrijdingsmiddelen moeten voldoen. Anders dan de Wet 
bodembeschermingg bevat de Bmw (nog) geen bepalingen die dit mogelijk maken, 
althanss niet zolang het gaat om normen voor bestrijdingsmiddelen die niet op hun 
(eco)toxicologischee eigenschappen zijn gebaseerd, aldus het College. In het kader 
vann de Wet bodembescherming zijn de betreffende kwaliteitseisen niet gesteld. Het 
Collegee verwijst naar de sinds de Paraquat-uitspraak in gang gezette wetswijziging 
inzakee het stellen van nadere regels. Anticipatie daarop wordt niet aanvaardbaar 
geacht.. De beslissing wordt vernietigd vanwege een onvoldoende draagkrachtige 
motivering.9 9 

Hett bij de toelating gevoerde algemene preventiebeleid met het oog op de drink-
watervoorziening,, houdt hier geen stand. 

Naa de CBB-uitspraken inzake paraquat en atrazin worden de beleidscriteria 
mett betrekking tot persistentie in de bodem en uitspoeling naar het grondwater 
doorr de minister niet meer bij de toelatingsbeoordeling betrokken. Verdedigbaar 
iss dat deze CBB-uitspraken nog wel enige ruimte boden tot het hanteren van de 
beleidscriteria.. In beide gevallen betrof het een kwaliteitsnorm in de vorm van 
eenn beleidsregel.10 De minister hanteert deze normen als waren het wettelijke 
normen.. Ten aanzien van deze beleidsregels had niet kunnen worden volstaan 
mett een toetsing op dezelfde wijze als bij wettelijke regels door te constateren 
datt niet aan de norm wordt voldaan. De norm mag niet in absolute zin worden 
toegepastt maar de toepassing moet in concreto worden gemotiveerd. De daarbij 
behorendee afweging (was er reden om van de beleidsregel af te wijken?) was 
hierr onvoldoende.11 Het CBB vernietigt in beide zaken op basis van het motive-
ringsbeginsel.. Hoewel onduidelijk is of de rechter eigenlijk bedoelde te oordelen 
datt de beleidsregel is strijd is met de wet, blijf t de mogelijkheid open in het 
concretee geval via afweging van belangen te beslissen conform het beleid. Deze 
mogelijkheidd tot nadere motivering is door de minister niet benut. 

Terwijll  het CBB in de Paraquat-zaak een beperkte uitleg geeft aan het begrip 
schade,, gaat het in de Atrazin-zaak, behalve om het ontbreken van een (eco)toxi-
cologischee fundering, om wetstechnische argumenten, samenhangend met de 
lopendee wetswijziging en met de verhouding tot de Wet bodembescherming. Nu 
wetswijzigingg gaande was om wettelijke normstelling mogelijk te maken - welke 
duss kennelijk nodig werd geacht door de regering - diende deze wettelijke rege-
lingg afgewacht te worden, aldus de rechter. 
Dee CBB-uitspraken boden mijns inziens ruimte voor een meer toegespitste afwe-

99 CBB 28 februari 1992, AB 1992, 343 m.nt. RMvM (Ciba Geigi Agro B.V. en zeven anderen/mi-
nisterr LNV, atrazin). 

100 De 0,1 ug/1 is wel een wettelijke norm voor de drinkwaterkwaliteit maar wordt beleidsmatig toege-
pastt op het grondwater. 

111 Dit bleek bij de Atrazin-zaak duidelijker uit de uitspraak in voorlopige voorziening (Vz. CBB 25 
novemberr 1991, M en R 1992/4, nr. 60). Zie de bespreking van deze uitspraak (en andere CBB-
jurisprudentie)) in: Vogelezang-Stoute 1992, in het bijzonder p. 238-240. 
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gingg voor situaties waar er een combinatie is van persistentie met (eco)toxische 
effecten.. Bij veel bestrijdingsmiddelen is sprake van zo'n combinatie. De beteke-
niss van persistentie in combinatie met toxiciteit, kwam naar voren in een uit-
spraakk over lindaan. De voorzitter van het CBB overwoog: 

'Gelett op de persistentie (...) van Lindaan heeft verweerder naar voorlopig oordeel 
inn redelijkheid van verzoekster kunnen eisen dat zij overtuigend aantoont dat bij 
gebruikk van Lindaan ondanks deze beide eigenschappen geen acuut toxiciteits/ 
blootstellingsrisicoo bestaat voor waterorganismen.'12 

Ondankss deze combinatie van persistentie en toxiciteit schorst de voorzitter in 
dezee zaak overigens het besluit tot niet-verleng ing om de volgende redenen. 

Hett bij de beoordeling niet meenemen van veldonderzoeksresultaten is in strijd met 
hett zorgvuldigheidsbeginsel. Daarnaast leiden persistentie en bio-accumulatie 'na 
eenn zo lange toelating' niet zonder meer tot de conclusie dat niet langer met rede-
lijk ee zekerheid kan worden aangenomen dat geen schadelijke nevenwerkingen 
zullenn optreden. Persistentie en bio-accumulatie kunnen de beslissing niet zelfstan-
digg dragen, aldus de voorzitter in zijn voorlopig oordeel. En tenslotte acht hij de 
overwegingg dat de afwezigheid van grondwaterrisico's niet voldoende aangetoond 
zouu zijn, onvoldoende onderbouwd. 

Hett ontbreken van redelijke zekerheid dat geen risico's voor de kwaliteit van het 
grondwaterr optreden, was in eerdere procedures bij de voorzitter Afdeling recht-
spraakk wel reden tot het weigeren van een ontheffing voor de toepassing in een 
waterwingebied.. In verband met een weigering van een art. 16a-ontheffïng van 
hett verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van dichloorpropeen 
inn een waterwingebied, overweegt de Afdelingsvoorzitter: 

'Gelett op de stukken en het verhandelde ter zitting zijn Wij vooralsnog niet over-
tuigdd van de juistheid van de stelling van verzoekers dat met redelijke zekerheid 
iss aan te nemen dat de in geding zijnde bestrijdingsmiddelen op de desbetreffende 
percelenn gebruikt kunnen worden zonder risico voor de kwaliteit van het grondwa-
ter.. Wij nemen daarbij in aanmerking dat (...) uit de resultaten van de uitgevoerde 
metingenn in waterwingebieden - waarbij rekening is gehouden met het verlaagde 
propaangehaltee - blijkt dat er verontreiniging van het grondwater optreedt. Het 
standpuntt van verweerder dat eerst de eindresultaten van het in 1985 gestarte 
onderzoekk dienen te worden afgewacht, achten Wij in het licht van het vorenstaan-
dee dan ook niet onredelijk. In aanmerking genomen voorts het bijzondere belang 
vann het voorkomen van verontreiniging van het grondwater in waterwingebieden, 
zijnn Wij dan ook van oordeel dat verweerder in redelijkheid tot het besluit heeft 
kunnenn komen de gevraagde ontheffing te weigeren. 
Dee omstandigheid dat verzoekers (...) financiële schade zullen lijden doet naar Ons 

Vz.. CBB 30 september 1991, nr. 91/2878/060/029, n.g., (5.3, eerste alinea) (Rhone Poulenc Ag-
ro/ministerr LNV, lindaan). 
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oordeel,, met name gelet op het hiervoor genoemde bijzondere belang, niet af aan 
hett vorenstaande. Evenmin maakt naar Ons oordeel het niet aanbieden van schade-
vergoedingg aan verzoekers door verweerder de onderhavige weigering onrechtma-
tig'-13 3 

Blijkenss deze uitspraak geldt het risico op uitspoeling naar het grondwater - in 
ditt concrete geval van de toepassing in een waterwingebied - als een zelfstandig 
criteriumm bij ontheffingverlening. In vergelijkbare zin volgt in 1988 een uitspraak 
overr het verbod op toepassing van bestrijdingsmiddelen op basis van bentazon in 
eenn waterwingebied. Ook hier oordeelt de voorzitter dat de ontheffing terecht 
geweigerdd is en dat schadevergoeding niet aan de orde is.14 

11.1.311.1.3 Promet 

Dee weigering van de toelating van het middel Promet, omdat dit vanwege de 
toxiciteitt voor vogels15 als onaanvaardbaar werd beoordeeld, leidt tot de volgen-
dee uitspraak, waarbij het CBB aanvaardbaarheid van schade relateert aan zowel 
dee ernst als aan het belang dat wordt gediend met het beoogde gebruik.16 

Hett uitgangspunt van de minister dat sprake is van onaanvaardbaarheid, zolang niet 
vaststaatt dat niet één enkele vogel met dodelijk gevolg met het middel in aanraking 
zall  kunnen komen, wordt door het CBB niet gedeeld. Daarmee zou een nul-risico 
wordenn gehanteerd. Gelet op de tekst van de wet en de parlementaire geschiedenis, 
heeftt de wetgever de beoordeling van de vraag of een schadelijke nevenwerking 
zall  optreden, afhankelijk willen maken van een belangenafweging, aldus het CBB. 
'Bijj  de bepaling van de mate waarin schade aan - voor zover hier van belang -
dierenn niet aanvaardbaar is, behoort niet alleen de ernst van die schade gewicht in 
dee schaal te leggen, doch ook het belang dat wordt gediend met het beoogde ge-
bruikk van het middel.' Van enige belangenafweging blijkt niet. Dit klemt temeer 
nuu niet duidelijk is in hoeverre het gehanteerde uitgangspunt in overeenstemming 
iss met het risicobeleid uit de nota 'Omgaan met risico's', dat gericht is op een 
95%% soort-beschermingsniveau, aldus het CBB. 

Dezee uitspraak moet gezien worden in het licht van de voorafgaande slepende 
aanvraagprocedure,, met overschrijding van behandeltermijnen en met gewijzigd 
enn onduidelijk beleid inzake normstelling. De minister krijgt een dwangsom voor 
elkee dag termijnoverschrijding voor het nemen van een nieuw besluit. De belan-
genafwegingg staat in deze uitspraak zeer centraal. Het CBB lijk t hierbij de bij 
eenn beleidsnorm behorende afweging - of er reden is van de norm af te wijken -
tee verbreden naar het vereiste van een volledige belangenafweging. De CBB-

133 Vz. ARRvS 26 augustus 1986, Praktijkboek Milieu, Jurisprudentie (Kluwer) D2-52-54. 
144 Vz. ARRvS 26 april 1988, AB 1988, 24. 
'55 Geringe consumptie van de werkzame stof furathiocarb leidt bij bepaalde soorten volgels tot sterfte. 
166 CBB 24 januari 1992, AB 1992, nr. 253 m.nt. RMvM; M en R 1992/4, nr. 61 (Ligtermoet Chemie 

B.V./ministerr LNV, promet). 
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verwijzingg naar de nota 'Omgaan met risico's' werkt vertroebelend. In deze nota 
wordtt met '95%-soortsbescherming' gedoeld op een totaal aan organismen bin-
nenn een ecosysteem en niet op 95 % van één soort, zoals het CBB lijk t te sugge-
reren. . 

Tenn aanzien van de toelatingscriteria kan geconcludeerd worden dat beleids-
criteriaa die de minister eind jaren tachtig en begin jaren negentig hanteert bij de 
toelatingsbesluiten,, bij de rechter geen stand houden. Dit hangt enerzijds samen 
mett gebreken in de motivering van deze besluiten. Anderzijds hangt het samen 
mett de sterke benadrukking door de rechter van de concrete belangenafweging 
bijj  de besluitvorming, waarbij de betekenis van beleidsnormen onderschat lijk t 
tee worden. 

11.22 Wetswijzigingen inzake de toelatingscriteria 

Mett de wetswijziging van 199317 wordt het, krachtens een nieuw artikel 3a, 
mogelijkk nadere regels te stellen voor de toelatingscriteria, niet alleen betrekking 
hebbendee op deugdelijkheid en schadelijke nevenwerkingen, maar ook op het 
'voorkomenn van het aantasten van de kwaliteit van bodem, daaronder begrepen 
grondwater,, water of lucht' (art. 3a-oud). Op basis hiervan kunnen geoperationa-
liseerdee toelatingscriteria wettelijk worden verankerd. Zowel art. 3 als art. 3a 
kunnenn afzonderlijk grondslag zijn voor een toelatingsbesluit.I8 De volgende 
schadelijkee nevenwerkingen worden met deze wetswijziging als afzonderlijke 
criteriaa toegevoegd:I9 

hett schaden van de gezondheid of het in gevaar brengen van de veiligheid 
vann degenen die na toepassing van het middel door het verrichten van werk-
zaamhedenn daarmee in aanraking komen. Dit in verband met specifieke 
gevolgenn die kunnen optreden voor werknemers die omgaan met producten 
diee met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld.20 

hett schaden van het welzijn van te bestrijden dieren, in een mate die niet 
aanvaardbaarr is. Een toelichting op dit punt van dierenwelzijn ontbreekt in 
dee wetsgeschiedenis. 

AlternatieventoetsingAlternatieventoetsing als toelatingscriterium 
Bijj  deze wetswijziging wordt als toelatingsvereiste ook een alternatieventoets 
opgenomen,, luidende dat: 

'(..)) geen andere middelen zijn toegelaten dan wel mechanische of biologische 
methodenn bestaan die hetzelfde toepassingsgebied en een vergelijkbare deugdelijk-
heidd hebben en waarvan op grond van onderzoekingen met redelijke zekerheid kan 

Stb.Stb. 1993, 484. 
Alduss de Nota naar aanleiding van het eindverslag (TK 1991-1992, 20 319, nr. 11, p. 3). 
Notaa van wijziging 25 juni 1991 (TK 1990-1991, 20 319, nr. 7, p. 2). 
TKK 1990-1991, 20 319, nr. 6, p. 7. In verband hiermee wordt ook de bevoegdheid van de minister 
tott het geven van voorschriften over veiligheidstermijnen met betrekking tot behandelde ruimten en 
productenn uitgebreid (herbetreding kassen e.d.) (art. 5a, eerste lid (f)). 
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wordenn aangenomen dat deze tot aanmerkelijk minider risico's leiden voor het 
optredenn van schadelijke nevenwerkingen dan wel voor het aantasten van de kwali-
teitt van bodem, daaronder begrepen grondwater, water of lucht en waarvan overi-
genss het gebruik redelijkerwijs kan worden gevergd' (art. 3, eerste lid, (d) Bmw-
oud). . 

Bijj  de parlementaire behandeling van deze wetswijziging geeft de regering aan 
datt een afzonderlijke toets vereist is omdat anders de beschikbaarheid van alter-
natievenn alleen kan meewegen bij het 'schaden in een mate die niet aanvaardbaar 
is',, zoals voor bodem, water of lucht. Ook bij volksgezondheids- of arbeidshygi-
ënischee aspecten kan een weging van de aanwezigheid van minder bezwaarlijke 
alternatievee middelen en methoden gewenst zijn, aldus de regering.21 

Inn de jurisprudentie weegt de beschikbaarheid van alternatieven enkele malen 
meee bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een effect: 

Inn verband met de afwijzing van de uitbreiding van een toelating overweegt de 
voorzitterr van het CBB dat aan de minister een zekere discretionaire bevoegdheid 
toekomtt bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de schade aan - onder 
meerr - de bodem. 'Bij de beantwoording van de vraag of door gebruik van het 
onderhavigee middel onaanvaardbare schade wordt toegebracht aan de bodem, is 
medee de aanwezigheid van alternatieve middelen en hun werking van belang.'22 

Uitt deze uitspraak kan worden afgeleid dat alternatieven hier niet alleen een rol 
kunnen,, maar ook moeten spelen. In een andere zaak overweegt het CBB in 
verbandd met de beëindiging van een toelating dat: 

'.... voldoende aannemelijk (is) geworden dat de bestaande alternatieven, waar 
nodigg aangevuld met voorlichting inzake geïntegreerde plaagbestrijding, de land-
bouwkundigee bezwaren voortvloeiende uit het niet langer beschikbaar zijn van de 
onderhavigee middelen, in zodanige mate ondervangen dat verweerder zich, mede 
gelett hierop, op het standpunt heeft kunnen stellen dat deze middelen als schadelijk 
moetenn worden beoordeeld in een mate die niet (langer) aanvaardbaar is'.23 

Hett beschikbaar zijn van alternatieven brengt wijziging in de landbouwkundige 
bezwarenn en draagt bij aan het 'niet aanvaardbaar' zijn, zoals geformuleerd in de 
toelatingscriteriaa van de Bmw na 1975. 

Najaarr 1993, vlak vóór inwerkingtreding van deze wetswijziging, geeft de 
staatssecretariss LNV het CTB een aanwijzing over de alternatieventoets. Voor 
gewasbeschermingsmiddelenn dient deze niet toegepast te worden (en voor niet-
landbouwmiddelenn alleen tijdelijk). Richtlijn 91/414 biedt niet de mogelijkheid 

211 TK 1990-1991, 20 319, nr, 6, p. 6 en 7. 
222 Vz CBB 27 juni 1991, nrs. 91/1781 en 91/2208(2209)/060/029 (5.4 en 5.6), n.g. (Hoechst Hol-

land// minister LNV, Finale). 
233 CBB 6 december 1994, nr. 93/0076/060/029, n.g. (Hoechst Schering Agro Nederland B.V. en 

B.V.. Chemische Pharmaceutische Industrie Luxan/minister LNV, endosulfan). Deze uitspraak heeft 
nogg betrekking op de Bmw van voor de wetswijziging van 1993. 
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ditt criterium te hanteren en vanwege de directe werking van de richtlijn (toen 
nogg niet geïmplementeerd maar met wel een verstreken implementatietermijn) 
zouu een beslissing op grond van de alteraatieventoets voor de rechter geen stand 
houden,, aldus de staatssecretaris.24 

11.2.111.2.1 Toelatingscriteria en richtlijn 91/414/EEG 

Dee implementatie van richtlijn 91/414 betekent, na het opnemen van art. 3a 
Bmw,, een volgende belangrijke wijziging van de toelatingscriteria.25 Als gevolg 
hiervann moet een werkzame stof nu zijn aangewezen in het kader van richtlijn 
91/4144 en moet aan de daarbij gestelde 'voorwaarden' worden voldaan (art. 3, 
tweedee lid, (a)). Het overkoepelende begrip 'schadelijke nevenwerking' ver-
dwijnt.. In plaats daarvan wordt nu de schadelijkheid dan wel onaanvaardbaarheid 
perr toelatingscriterium aangeduid. 

Tenn aanzien van de afzonderlijke effecten verandert onder meer het volgende.26 

Hett schaden van de volksgezondheid wordt: schadelijke uitwerking op de 
gezondheidd van de mens, hetzij direct, hetzij indirect. 
Dee schadelijke uitwerking op de gezondheid van het dier, direct of indirect, 
wordtt een afzonderlijk criterium. Het begrip dier is in de Bmw niet gedefi-
nieerd.. Het wordt in het stelsel van de wet beperkt ingevuld. De effecten op 
wildee soorten worden gerekend tot de milieu-effecten.27 

Hett schaden van het produktievermogen van de grond vervalt. De richtlijn 
biedtt voor dit criterium niet de ruimte, aldus de toelichting. 
Hett schaden van bodem, water of lucht (...) wordt vervangen door: onaan-
vaardbaree effecten op het milieu, waarbij in het bijzonder rekening wordt 
gehoudenn met: de plaats waar het bestrijdingsmiddel in het milieu komt en 
wordtt verspreid, met name voor wat betreft besmetting van het water, met 
inbegripp van drink- en grondwater en belasting van de bodem. Opmerkelijk 
iss dat effecten op de lucht niet worden genoemd. Door de omschrijving 
'voorr het milieu onaanvaardbaar effect' zijn de nevenwerkingen voor het 
milieuu ruimer gedefinieerd. Ook het voorkómen van het aantasten van de 
kwaliteitt van het milieu valt hieronder, aldus de toelichting. 
Dee effecten op het grondwater worden afzonderlijk genoemd: zowel een 
mogelijkee schadelijke uitwerking als een onaanvaardbaar (milieu-)effect. Het 
grondwaterr krijgt door deze dubbele vermelding een bijzondere nadruk. 
Terr vaststelling van de aard en hoeveelheid van de werkzame stoffen, onzui-
verheden,, residuen en fysisch-chemische eigenschappen, worden afzonderlij-
kee toelatingscriteria opgenomen. Een belangrijk nieuw criterium is het kun-

244 Onder meer brieven van 20 oktober 1993 (DG LNV aan CTB) en 29 oktober 1993 (staatssecr. 
LNVV aan CTB). Zie ook CTB-Toelichting nr. 4, p. 1. 

255 Wetwijziging 15 december 1994, Stb. 1995, 4. 
266 TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, in het bijzonder p. 19-20. 
277 Richtlijn 91/414 beschouwt 'wilde soorten van dieren' als onderdeel van milieu (art. 2 sub 12). Zie 

ookk de beperkte omschrijving van 'dieren' in deze richtlijn (art. 2 sub 9). 
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nenn bepalen van residuen 'die uit toxicologisch of milieu-oogpunt van belang 
zijn'.. Van vele toegelaten bestrijdingsmiddelen kunnen de residuen in het 
milieuu immers niet worden bepaald in de concentratie die de normstelling 
vereist.. Het niet kunnen vaststellen van deze residuen vormt nu dus een 
weigeringsgrond. . 
Dee in 1993 in de wet opgenomen alternatieventoetsing wordt geschrapt. 
Tijdenss de parlementaire behandeling betoogt de regering uiteindelijk dat 
voorr deze toets geen ruimte is binnen de richtlijn. 

Dee regering geeft aanvankelijk aan dat de richtlijn, in ieder geval gedurende de 
overgangstermijn,, ruimte biedt voor toepassing van de alternatieventoets. Zij 
streeftt naar opname van deze toets in de Uniforme beginselen (Ub). Ook wanneer 
dee toets niet in de Ub wordt opgenomen, kan met alternatieven rekening worden 
gehouden.. Dit past, aldus de regering, in de geïntegreerde bestrijding, met name 
vanwegee het richtlijnvoorschrift hieromtrent. Bij de gebruiksvoorschriften kan 
wordenn bepaald dat een middel voor bepaalde doeleinden niet mag worden ge-
bruiktt omdat een minder schadelijk alternatief aanwezig is.28 Nu in de Ub geen 
alternatieventoetss wordt opgenomen, concludeert de regering dat deze toets niet 
meerr te handhaven is.29 Ook in het kader van de overgangsregeling zal de alter-
natieventoetss niet als criterium bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van 
gewasbeschermingsmiddelenn worden toegepast, aldus de regering.30 

Naa het verwijderen van de alternatieventoets overweegt de president van het 
CBBB inzake de mogelijkheid van een alternatieventoetsing als volgt. 

'Verweerderr was gehouden zich bij zijn besluitvorming te bedienen van het in de 
artikelenn 3 en 3a van de Bestrijdingsmiddelenwet neergelegde toetsingskader. Zijn 
argumentt dat deze artikelen niet voorzien in een alternatieventoets is voorshands 
ookk juist.'31 

Dee wijzigingen in de toelatingscriteria door de implementatie van richtlijn 91/414 
zijnn ingrijpend, te meer nu het vereiste van de 'redelijke zekerheid' (art. 3, eer-
stee lid) inzake het niet optreden van schadelijke nevenwerkingen wordt vervan-
genn door het vereiste dat 'vastgesteld' moet zijn dat de nevenwerkingen zich niet 
voordoen.. Het onderzoek naar de (werkzaamheid en neveneffecten van de) mid-
delenn moet nu plaatsvinden 'op grond van de stand van de wetenschappelijke en 
technischee kennis' en 'met inachtneming van de bij of krachtens artikel 3a vast-
gesteldee beginselen voor de beoordeling' (art. 3, eerste lid, (a)). 

All  deze wijzigingen zullen de toelatingsbeoordeling anders doen uitvallen, 
bijvoorbeeldd omdat kwaliteitseffecten op het grondwater en op de bodem nu 
zelfstandigee wettelijke toelatingscriteria zijn, die in uitvoeringsregelgeving wor-

288 TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 12, 20 en 23. 
299 TK 1993-1994, 23 177, nr. 5, p. 17. 
300 TK 1993-1994, 23 177, nr. 10, p. 6. 
311 Pres. CBB 5 november 1999, M en R 2000/2, nr. 24K. 
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denn uitgewerkt. De betekenis van deze wetswijzigingen van 1993 en 1994 wordt 
onderr meer duidelijk uit een CBB-uitspraak in 2000, inzake middelen op basis 
vann de werkzame stof carbofuran. 

11.2.1.111.2.1.1 Carbofuran 
Hett bestrijdingsmiddel op basis van carbofuran heeft een vergelijkbare giftigheid 
voorr vogels als het hiervoor besproken middel Promet. 

Inn de Carboniranzaak gaat het om een middel in granulaatvorm waaraan meer dan 
dee helft van de vogels die daaraan worden blootgesteld, zal sterven na het oppik-
kenn van 1 of 2 granules. Dit wordt door de minister als onaanvaardbaar beoor-
deeld.. Daarmee wordt geen nul-risico gehanteerd. Daarvan zou pas sprake zijn 
wanneerr als toelatingscriterium wordt gehanteerd dat het geen schadelijk effect op 
hett milieu mag teweegbrengen, aldus het CBB. 

Appellantenn brengen in deze zaak naar voren dat bij de bepaling van de mate 
waarinn schade aan dieren aanvaardbaar is, niet alleen de ernst van die schade 
gewichtt in de schaal behoort te leggen, maar ook het belang dat wordt gediend met 
hett beoogde gebruik van het middel. Het CBB concludeert ten aanzien hiervan dat, 
inn het licht van de belangen die de Bmw beoogt te beschermen, aan de genoemde 
belangen,, die als overwegend van commerciële aard moeten worden aangemerkt, 
geenn rol van betekenis kan toekomen.32 

Bijj  vergelijking van deze uitspraak met de Promet-uitspraak uit 1992 valt vooral 
hett verschil in belangenafweging op. In de Promet-zaak oordeelde het CBB, 
onderr verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat het belang van het beoogde ge-
bruikk had moeten worden meegewogen. In de Carbofuran-zaak oordeelt het CBB 
datt aan dit belang geen rol van betekenis kan toekomen, gezien de belangen die 
dee wet beoogt te beschermen. 

Hierbijj  moet worden aangetekend dat in de Promet-zaak de rechtszekerheid 
voorr de toelatinghouder in het geding was. Gedurende de toelatingsprocedure 
voorr dit middel waren normen aangescherpt. In de Carbofuran-zaak was het 
uitblijvenn van gegevens te wijten aan de toelatinghouder. Bovendien werd in deze 
laatstee zaak het risico veel duidelijker gepresenteerd, met deskundigen-adviezen 
inclusieff  een 'second opinion', waardoor de verwarring inzake de risico-beoorde-
ling,, zoals die plaatsvond bij Promet, nu niet aan de orde was. De bewijslast 
inzakee de blootstelling van de vogels ligt in de Carbofuran-zaak duidelijker dan 
bijbij  Promet bij de toelatinghouder. 

Dezee context-verschillen laten onverlet dat bij de toelatingsbeoordeling nu, 
anderss dan onder de oude wet, een afweging tussen belangen die de wet beoogt 
tee beschermen - in casu milieubelangen - en andere belangen, zoals de voordelen 
vann gebruik, in principe niet gemaakt wordt. Deze standpuntwijziging lijk t met 
namee op de gewijzigde wettekst te zijn gebaseerd, na de implementatie van 
richtlij nn 91/414. Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat het criterium 'een 
voorr het milieu onaanvaardbaar effect' - waar het in casu om ging - niet impli-

CBBB 18 januari 2000, M en R 2000/1, nr. 11 m.nt. Vogelezang-Stoute (Carbofuran). 
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ceertt dat een belangenafweging tussen voor- en nadelen van toepassing plaats-
vindt.. De ruimte voor het bevoegd gezag om deze belangen mee te wegen, lijk t 
hiermeee sterk ingeperkt te zijn. 

Medee op basis van andere CBB-jurisprudentie33 kan worden geconcludeerd 
datt de beoordeling van de aanvaardbaarheid van milieu-effecten en de belange-
nafwegingg bij de toelatingsbesluitvorming na de wetswijziging in een ander licht 
zijnn komen te staan. De belangenafweging is sterk beperkt en het belang van de 
beschermingg van het milieu, als door de wet beschermd belang, weegt zwaar. De 
implementatiee van de richtlijn 91/414 heeft de toelatingscriteria verhelderd en uit 
milieuoogpuntt verruimd. 

11.2.211.2.2 Toelatingscriteria en wetswijziging Landbouwkundig onmisbare gewasbe-
schermingsmiddelen schermingsmiddelen 

Inn 2000 wordt de wetswijziging Landbouwkundige onmisbaarheid gewasbescher-
mingsmiddelenn (hierna ook: wetswijziging landbouwkundig onmisbare middelen) 
inn gang gezet met als doel het opnemen van een onmisbaarheidstoetsing in de 
Bmw.344 Kort gezegd houdt het nieuwe art. 25c in dat een gewasbeschermings-
middell  dat niet voldoet aan de Bmw-milieucriteria, in afwijking van de regels ge-
steldd bij of krachtens de art. 3 en 3a Bmw, toch kan worden toegelaten indien: 

hett gebruik dringend vereist is uit landbouwkundig of volksgezondheidsoog-
punt,, omdat een geschikt alternatief ontbreekt, 
wordtt voldaan aan door de minister te stellen milieucriteria, en 
toelatingg wordt aangevraagd. 

Hett gaat hierbij om middelen die zijn toegelaten of toegelaten geweest en waar-
vann de stoffen nog niet op EG-niveau zijn beoordeeld. De toelating geldt voor 
tenn hoogste twee jaar en kan éénmaal met ten hoogste twee jaar worden ver-
lengd.35 5 

Voorr bepaalde toepassingen van middelen op basis van elf stoffen, aangewezen in 
eenn bijlage, geldt bovendien een overgangsregeling. Deze middelen worden be-
schouwdd als van rechtswege toegelaten tot 1 juli 2002, mits een volledige aanvraag 
iss ingediend voor 1 juli 2001.36 De middelen waarvan de toelating was komen te 
vervallen,, worden hiermee als toegelaten beschouwd. De invulling van de onmis-
baarheidscriteriaa en van de soepeler milieucriteria gebeurt bij ministeriële regeling. 

Mett dit wetsvoorstel wordt een vergelijkbare overgangsregeling uit het Besluit 
milieutoelatingseisenn bestrijdingsmiddelen (Bmb) (zie par. 11.3.3) in de wet zelf 
opgenomen.. Een verschil is dat art. 25c niet een overgangsregeling is voor een 

333 Zoals CBB 29 januari 1998 (chloorthalonil), AB 1998, 111 m.nt. J.H.v.d.V, M en R 1998/4, nr. 
333 m.nt. Vogelezang-Stoute, UCB1998 1-2, nr. 10, Sevenster, NTER 1998, p. 120-121, Sevenster, 
RawbRawb 1998, nr. 141 m.nt. A.J.C, de Moor-van Vugt. 

344 TK 1999-2000, 27 067, nr. 1-3. 
355 Art. 25c, gewijzigd voorstel van wet, EK 1999-2000, 27 076, nr. 338. Stb. 2001, 68. 
366 Art. II wetsvoorstel zoals dat luidt in het gewijzigd voorstel van wet. 
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bepaaldee periode, maar een structurele uitzonderingsregeling, voor het maximaal 
tweee maal twee jaar toelaten van middelen die niet aan de gangbare milieucriteria 
voldoen. . 

Dee Raad van State adviseert de invulling van de milieutoelatingseisen bij 
amvbb te regelen, gezien de aard van de materie en het niveau waarop de regulie-
ree toelatingseisen zijn neergelegd.37 De regering houdt echter vast aan de invul-
lingg bij ministeriële regeling, vanwege het zeer technische karakter van de wijzi-
gingg en de vereiste spoed. Het argument 'technisch karakter' komt weinig steek-
houdendd over wanneer de inhoud van de regeling wordt vergeleken met die van 
hett Bmb. Het technisch karakter verschilt weinig van deze amvb. Nu onder meer 
vanwegee de notificatieprocedure de behandeling niet echt met spoed plaatsvindt, 
lijk tt ook het tweede argument weinig steekhoudend. De parlementaire behande-
lingg van het wetsvoorstel gaat gepaard met veel politieke commotie. 

Dee Tweede Kamer-commissie onderbreekt het zomerreces voor de behandeling. 
Eenn twintigtal moties en amendementen wordt ingediend. De aandacht van de 
mediaa is groot.38 Tijdens de Kamer-behandeling brengt de uitspraak van de presi-
dentt van het CBB waarin de overgangsregeling van het Bmb onverbindend wordt 
verklaardd en de Tijdelijke regelingen worden geschorst, de betrokken bewindslie-
denn in een moeilijk parket. Na deze uitspraak is een groot deel van de onmisbaar 
geachtee middelen niet meer toegelaten. Een Kamermeerderheid meent dat het 
verbodd op deze middelen ongedaan dient te worden gemaakt nu de middelen bin-
nenkort,, met terugwerkende kracht en van rechtswege, weer toegelaten zullen zijn 
naa de wetswijziging. Het komt niet tot een formele gedoogregel ing maar wel tot 
eenn feitelijk gedogen.39 Het wetsvoorstel werd met de kleinst mogelijke meerder-
heidd in de Tweede Kamer aangenomen.40 

Bijj  de Eerste Kamer-behandeling is onder meer aan de orde welke waarde nu 
nogg moet worden gehecht aan bestuursafspraken met de sector. In de Bestuursover-
eenkomstt 1993, ter uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming, was 
immerss vastgelegd dat de overgangsregeling zou duren tot 2000. Afdwingbaarheid 
opp het niveau van de sector bleek moeilijk te realiseren, aldus de minister. Voor 
eenn aantal kanalisatiestoffen is 'afstand genomen van de oorspronkelijke afspra-
ken',, aldus de minister (p. 11). 

Hett wetsvoorstel wordt aangenomen.41 De antwoorden op Kamervragen, over 
minderr schadelijke alternatieve middelen of methoden zijn vaag. Vermeld wordt 

377 TK 1999-2000, 27 076, A (advies van 10 maart 2000). (Zie ook het commentaar van de Raad op 
dee subdelegatie in het Bmb, par. 11.3.1.) 

388 Zie bijvoorbeeld Trouw d.d. 1, 5, 7 en 10 augustus 2000. 
399 Stcrt. 2000, 161. De minister van VROM vraagt de minister van Justitie het OM op te dragen boe-

renn en tuinders die de middelen gebruiken, alleen te waarschuwen en niet te beboeten (Stcrt. 2000, 
nr.. 162). 

400 TK Stemmingen, 5 september 2000, 97-6289-6290 (73 tegen 72 stemmen; voor: aanwezige leden 
fractiess VVD, CDA, GPV, RPF en SGP). 

411 EK Stemmingen, 23 januari 2001, 17-775, 776 (tegen: de aanwezige leden van de fracties PvdA, 
Groenn Links, D66, SP en OSF). 
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datt circa 75 nieuwe werkzame stoffen, met veelal gunstiger risicoprofiel, op EG-
niveauu zijn aangemeld voor beoordeling. Op het terrein van de niet-chemische 
alternatievenn is er 'in enkele gevallen concreet zicht', maar 'moeten nog de nodi-
gee acties in gang worden gezet'.42 Dit lijk t een karig resultaat na tien jaar ge-
wasbeschermingsbeleid.43 3 

Overr de onmisbaarheid van middelen bleek eerder geen overeenstemming te 
bereikenn te zijn tussen diverse partijen.44 Aan de lijst van negen aanvankelijk 
inn de bijlage opgenomen stoffen werden, op basis van een Kamermotie, twee 
stoffenn toegevoegd. De overgangsregeling van de wijzigingswet maakte deze 
toevoegingg van stoffen door de minister mogelijk.45 

Dee versoepelde normen worden vastgelegd in de ministeriële Regeling toela-
tingseisenn landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen (Rtlog). 

Dee milieunormen zijn als volgt verruimd: persistentie: verdubbeling halfwaarde-
tijd;; uitspoeling bovenste grondwater: factor 10; risico kreeftachtige waterorganis-
men:: factor 100 maximaal twee jaar; daarna factor 10; overige waterorganismen: 
factorr 10; regenwormen: factor 10; bodemmicro-organismen: verdubbeling effect 
stikstofmineralisatie.46 6 

Dezee regeling bevat ook de criteria die kunnen leiden tot de kwalificatie onmis-
baarheid:: innovatie, resistentierisico of landbouwtechnische doelmatigheid (art. 
22 en 4). De toetsing op innovatie en landbouwtechnische doelmatigheid zal door 
deskundigenn geschieden, aldus de toelichting. 

11.2.2.111.2.2.1 De onmisbaarheidswetgeving en richtlijn 91/414 
Opp Kamervragen over de verenigbaarheid van de wetswijziging landbouwkundig 
onmisbaree middelen met richtlijn 91/414 wordt van de zijde van de regering wei-
nigg gedetailleerd ingegaan. Kort gezegd luidt het regeringsstandpunt dat het over-
gangsrechtt van de richtlijn in art. 8, tweede en derde lid, ruimte biedt voor deze 
onmisbaarheidstoetss omdat de Uniforme beginselen niet van toepassing zijn op 
middelenn op basis van de bestaande, nog niet beoordeelde stoffen. Hier kan een 
eigenn invulling worden gegeven aan de criteria, aldus de regering.47 

Dee regering voegt daaraan toe dat van de Europese Commissie geen opmerkingen 
zijnn ontvangen. Door Duitsland en Italië zijn wel opmerkingen ingebracht. Italië 

422 EK 2000-2001, 27 076, nr. 47a, p. 18. 
433 P. Struik constateert in een dagbladartikel dat deze beleids- en regelgevingswijziging de afhankelijk-

heidd van de chemie versterkt, terwijl het doel van het Meerjarenplan Gewasbescherming juist was 
dezee afhankelijkheid te verminderen (P. Struik, 'Boerenrechts behaalt pyrruszege in Kamer', Trouw 
77 september 2000). 

444 De in 1999 door de minister van VROM ingestelde Commissie Ginjaar (Commissie beoordeling 
onmisbaarheidd chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw), die tot taak had in kaart te brengen 
welkee middelen onmisbaar waren (Stcrt. 1999, 125, p. 6), adviseerde eerder wel over een wijze 
vann beoordeling van onmisbaarheid, maar gaf daaraan geen invulling. 

455 Artikel II lid 6 wijzigingswet Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen. 
4646 Art. 5 en artikelgewijze toelichting. 
477 TK 1999-2000, 27 076, nr. 3, p. 5. 
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meentt dat de voorschriften in strijd zijn met de richtlijn. Duitsland merkt onder 
meerr op dat mededingingsdistorsies zullen ontstaan omdat een aantal van de be-
doeldee middelen in andere lidstaten niet meer verkrijgbaar is.48 

Dee overgangsbepalingen worden hier door de regering zeer ruim uitgelegd. Het 
overgangsrechtt van art. 8. tweede lid, van de richtlijn heeft betrekking op de 
langee periode waarin de EG-stofbeoordeling gaande is. Bestaande middelen op 
basiss van nog niet beoordeelde stoffen mogen gedurende die periode nog worden 
toegelaten,, in afwijking van de toelatingscriteria en onverminderd art. 8, derde 
lid. . 

Art.. 8, derde lid, luidt: 'Wanneer Lid-Staten een nieuw onderzoek instellen naar 
gewasbeschermingsmiddelenn die een overeenkomstig lid 2 te onderzoeken werkza-
mee stof bevatten, passen zij, voordat dit onderzoek heeft plaatsgevonden, de in 
artikell  4, derde lid, onder b, punten i tot en met v, en onder c, tot en met f, ge-
noemdee voorwaarden toe, uit hoofde van de nationale bepalingen betreffende de te 
verstrekkenn gegevens.' 

Dee reikwijdte van dit derde lid is onduidelijk. Prejudiciële vragen over deze 
reikwijdtee betreffen de nieuwe aanvraag voor een generiek product.49 

Dee uitspraak van het Hof maakt duidelijk dat art. 8, derde lid, niet van toepassing 
iss op deze nieuwe aanvraag, zodat toelatingscriteria hier niet hoeven te worden 
toegepast.. Het Hof legt dit artikelonderdeel zo uit dat de lidstaten aan de hand van 
dee toelatingscriteria bepalen of nieuw onderzoek nodig is. In vervolg op de bepa-
lingg inzake het blijven toepassen van nationale dossiervereisten (art. 13, zesde lid, 
richtlijnn 91/414) constateert het Hof, onder verwijzing naar de Biocidenrichtlijn, 
datt lidstaten hun eigen systeem of praktijk blijven toepassen. De advocaat-generaal 
komtt in deze zaak tot een andere conclusie (zie deel II , par. 4.9.2.2).50 

Hett CBB is over de reikwijdte van het overgangsrecht wel duidelijk. Het college 
wijstt in verband met het overgangsrecht van de richtlijn op de uitleg die de wet-
geverr daaraan heeft gegeven met de implementatie van art. 8, tweede lid, in art. 
25,, eerste lid, Bmw. Daarin wordt bij wege van overgang een uitzondering op 
art.. 3, tweede lid, van de wet gemaakt (betreffende het aangewezen zijn van de 
werkzamee stof) maar niet op de bij het eerste lid bepaalde toelatingsgronden.51 

Gezienn de implementatie in art. 25, eerste lid, Bmw, dienen de richtlijncriteria 
tee worden toegepast. Dat de landbouwkundige onmisbaarheid geen toelatings-
criteriumm zou zijn, maar een in een afzonderlijk artikel geplaatste afwijkings-
mogelijkheid,, waarbij aan andere normen wordt getoetst en welke duidelijk ge-

TKK 1999-2000, 27 076, nr. 3, p. 10, 11. 
Datt wil zeggen een product dat in essentie niet verschilt van een product dat reeds op de markt is. 
HvJEGG 3 mei 2001, zaak C-306/98 (Monsanto), Jur. 2001, p. 1-3279. 
CBBB 29 januari 1998, AB 1998, 111 m.nt. J.H.v.d.V., M en R 1998/4, nr. 33 m.nt. Vogelezang-
Stoutee (chloorthalonil). Zie inmiddels ook Vzngr. CBB 21 januari 2004, AWB 03/1492). 
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clausuleerdd is,52 doet daaraan niet af. 
Uitt de Hof-uitspraak kan worden afgeleid dat, voorzover de overgangsrege-

lingg ruimte biedt voor eigen beleid van lidstaten, dit de voortzetting van de be-
staandee praktijk betreft. Dat wil niet zeggen dat nieuw beleid dat niet in lijn is 
mett de richtlijndoelstellingen, mag worden ingezet. Het betekent evenmin dat, bij 
herbeoordelingenn van bestaande stoffen, de richtlijncriteria niet zouden moeten 
wordenn toegepast. 

Mijnss inziens kan worden geconcludeerd dat het creëren van een nieuw toe-
latingg scriterium dat inbreuk maakt op de criteria niet past binnen de toelatings-
systematiek.. Daarnaast is het tijdelijk van rechtswege toelaten van middelen 
waarvoorr nog geen aanvraag en dossier is ingediend, zoals vervat in deze wets-
wijziging,, ook in strijd met het systeem van de richtlijn, op grond waarvan 
alleenn op aanvraag en na beoordeling van het dossier, wordt toegelaten. 

Dee calamiteitenregeling voor noodsituaties (art. 16a Bmw; art. 8, vierde lid, 
richtlijn)) is op de onderhavige materie niet van toepassing, aldus de staatssecreta-
ris.. Ook dit kan mijns inziens als een aanwijzing worden beschouwd dat de richt-
lij nn dan niet voorziet in een uitzondering voor deze situatie. Deze calamiteitenre-
gelingg geldt ook gedurende de overgangsperiode. 

Dee kanttekeningen die de Raad van State maakt in zijn advies over het wets-
voorstell  landbouwkundige onmisbaarheid, hebben geen betrekking op het van 
rechtswegee toelaten en op de beleidsruimte die de richtlijn aan de lidstaten ver-
leent.533 De Raad gaat daarop wel in bij volgende wetswijzigingen (zie hierna). 

Inn 2001 wijst de president Rechtbank Den Haag een vordering van milieu-
organisatiess tot buiten werking stelling van de wijzigingswet landbouwkundig 
onmisbaree middelen wegens strijd met richtlijn 91/414 af. 

Dee president concludeert dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat ten aanzien 
vann de betreffende elf middelen de milieubelangen zijn achtergesteld bij de land-
bouwkundigee noodzaak tot het gebruik (onmisbaarheid) en dat niet is voldaan aan 
dee overgangscriteria (r.o. 3.9). Hij oordeelt dat van strijd van de wijzigingswet 
mett een Europese richtlijn geen sprake is, nu de beslissing inzake de toelating 
blijf tt voorbehouden aan de Europese Commissie (r.o. 3.11). 

Dee laatste overweging is onbegrijpelijk omdat de beslissing inzake toelating niet 
bijj  de Commissie, maar bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat ligt. Ook ten 
aanzienn van de stofbeoordeling is de motivering van de president onbegrijpelijk, 
waarr deze aangeeft dat de stoffen reeds eerder in de richtlijnbijlage waren opge-
nomenn (r.o. 3.10).54 

OnmisbaarheidOnmisbaarheid op EG-niveau 
Inmiddelss heeft ook op EG-niveau de onmisbaarheidskwestie haar intrede ge-
daan.. In Commissieverordening 451/2000 wordt een bevoegdheid voor de Com-

EKK 2000-2001, 27 076, nr. 47a, p. 5. 
TKK 1999-2000, 27 076, A. 
Pres.. Rb. Den Haag 12 juni 2001, M en R 2001, 7/8, nr. 157K. 
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missiee opgenomen om, volgens de procedure van art. 19 van richtlijn 91/414, in 
afzonderlijkee gevallen tijdelijke maatregelen te treffen voor 'gebruiksdoeleinden 
waarvoorr aanvullende technische informatie het bestaan van een essentiële nood-
zaakk tot verder gebruik van de werkzame stof en het ontbreken van een doelma-
tigg alternatief heeft aangetoond' (art. 15, tweede volzin) (zie par. 4.2.3.4). 

11.2.2,211.2.2,2 Uitvoering wetswijziging landbouwkundig onmisbare middelen 
Dee van rechtswege toelating van middelen op basis van de genoemde stoffen en 
voorr de genoemde toepassingen komt uiteindelijk te vervallen.55 

Voorr vijf van de elf op de onmisbaarheidslijst aangewezen stoffen wordt niet tijdig 
eenn dossier ingeleverd.56 Voor de zes overige stoffen blijkt het ingeleverde dos-
sierr uiteindelijk niet volledig te zijn.57 Op de onmisbaarheidsregeling kan op-
nieuww een beroep worden gedaan. Dan geldt evenwel niet de van rechtswege toela-
ting,, welke alleen een overgangsregeling was.58 Tegen een CTB-besluit inzake de 
onvolledigheidd van het dossier stelt een toelatinghouder beroep in. Het CBB con-
stateertt dat de vaststelling dat een aanvraag niet volledig is, gericht is op rechtsge-
volg,, waardoor de niet-ontvankelijkverklaring van de toelatinghouder door het 
CTBB ongegrond is. De verwijzing van de toelatinghouder naar de openbare litera-
tuurr wordt door het CBB als te weinig concreet beoordeeld: 'Naar het oordeel van 
hett College kan niet van verweerder worden verlangd dat hij een zoektocht door 
eenn grote hoeveelheid openbare literatuur onderneemt, waarbij - zoals appellante 
zelff  heeft gesteld - ook nog eens onderdelen van die literatuur in onderlinge sa-
menhangg moeten worden gezien, teneinde te kunnen vaststellen of de vragen af-
doendee worden beantwoord en de aanvraag dus compleet is. '59 

Geconcludeerdd kan worden dat deze wetswijziging landbouwkundig onmisbare 
middelenn voor de toelatingspraktijk alleen een zeker uitstel heeft betekend. De 
'vann rechtswege toelating' bleek niet te werken nu deze afhankelijk was van de 
inleveringg van dossiers. De doorbreking van het systeem van de Bmw liep op dit 
puntt spaak. Toch wordt de van rechtswege toelating van middelen bij een vol-
gendee wetswijziging als een structureel element in de wet opgenomen voor de 
middelenn op basis van het merendeel van de bestaande stoffen. De discussie over 
dee discretionaire ruimte om voor bestaande stoffen criteria toe te passen die 
afwijkenn van de richtlijncriteria en om van rechtswege toe te laten, wordt bij een 
volgendee Bmw-wijziging voortgezet. 

Stcrt.Stcrt. 2001, 152 (Vervallenverklaring toelating landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmid-
delen;; mededeling van de Staatssecretaris LNV). 
CTB-Persberichtt 4 juli 2001. 
Plantenziektenkundigee Dienst, 9 augustus 2001 (www.minlnv.nl/algemeen/pd/inflap04.htm). 
Inn deze zin ook het commentaar van de Staatssecretaris LNV en de minister van VROM in het 
Tweede-Kamerdebatt over de stof chloorthalonil, 4 juli 2001, TK 95-5966 en 5967. 
CBBB 3 juli 2003, AWB 02/649, n.g. (A te X, dichloorvos). 

http://www.minlnv.nl/algemeen/pd/inflap04.htm
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11.2.311.2.3 Toelatingscriteria en de wetswijziging implementatie Biocidenrichtlijn 

Aann de toelatingscriteria van art. 3, tweede lid, Bmw wordt met de implementa-
tiee van richtlijn 98/8 toegevoegd het op adequate wijze rekening houden met: 

allee omstandigheden waaronder het biocide normaliter gebruikt wordt; 
dee wijze waarop het met het biocide behandeld materiaal kan worden ge-
bruiktt en 
dee gevolgen van gebruik en verwijdering van het biocide.60 

Dezee toevoeging vloeit voort uit richtlijnvereisten inzake het rekening houden 
mett mogelijk gebruik van het behandelde materiaal en met de gevolgen van ge-
bruikk en verwijdering van het biocide. 

Anderss dan in richtlijn 91/414 hebben de toelatingscriteria van richtlijn 98/8 
geenn betrekking op 'schadelijke effecten' maar alleen op 'niet aanvaardbare 
effecten'' (art. 5). Met de implementatie van de Biocidenrichtlijn zijn de criteria 
opp het punt van 'schadelijkheid' en 'aanvaardbaarheid' niet bijgesteld voor bioci-
den.. Jurisprudentie over de interpretatie van deze begrippen ontbreekt. Uit de 
hiervoorr besproken Carbofuran-uitspraak zou kunnen worden afgeleid dat een 
'schadelijkk effect' door het CBB wordt uitgelegd als verder gaand dan een 'niet 
aanvaardbaarr effect'. Van een 'nul-risico' kan namelijk pas worden gesproken 
alss een middel geen 'schadelijk effect' op het milieu mag teweegbrengen, aldus 
hett College.61 Een ander verschil met richtlijn 91/414 is dat richtlijn 98/8 in de 
beginselenn voor de besluitvorming bepaalt dat ook wordt rekening gehouden met 
dee voordelen van de toepassing van het product. De 'voorwaarden en beperkin-
gen'' (voorschriften) bij het verlenen van toelatingen dienen mede te zijn afge-
stemdd op de voordelen van toepassing.62 

11.2.3.111.2.3.1 Het opschorten van de herbeoordeling 
Eenn amendement bij de behandeling van deze wetswijziging bevat een be-
voegdheidd voor het CTB tot aanwijzing van stoffen waarna middelen van rechts-
wegee toegelaten zullen zijn. De Raad van State beoordeelt de van rechtswege 
toelatingg als in strijd met de Biocidenrichtlijn.63 

Dee Raad wijst op beperkingen van de nationale beleidsruimte gedurende de over-
gangsperiode.. De lidstaat heeft de ruimte om gedurende deze periode zijn eigen 
systeemm of praktijk voort te zetten. De richtlijn geeft niet de mogelijkheid geduren-
dee deze periode nieuw van de richtlijn afwijkend beleid ('allerlei soorten van de 
richtlijnn afwijkend beleid') te gaan voeren, aldus de Raad.64 

600 Stb. 2002, 461. 
611 CBB 18 januari 2000, r.o. 5.3, M en «2001/1, nr. 11. 
6161 Gemeenschappelijke beginselen 62 en 96. 
633 TK 2001-2002, 27 085, B, p. 5 (advies inzake amendement Van Ardenne-Van der Hoeven, Udo 

enn Feenstra). 
644 TK 2001-2002, 27 085, B, p. 5. 
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Dee regering stemt in met dit advies en ontraadt het amendement.65 Opmerkelijk 
iss dat het vervolgens gewijzigde voorstel van wet - waarin een volgend amende-
ment666 is verwerkt - wederom een aanwijzing en een van rechtswege toelating 
bevat,, zij het dat daarbij rekening wordt gehouden met neveneffecten.67 De 
meestt risicovolle stoffen zullen worden uitgezonderd van de aanwijzing.68 

Mett dit onderdeel van de wetswijziging, dat wordt opgenomen in art. 25d 
Bmw,699 wordt het mogelijk een groot deel van de middelen die gebaseerd zijn 
opp bestaande stoffen, via aanwijzing uit te zonderen van de herbeoordeling - en 
duss van toetsing aan actuele normen - in afwachting van de EG-stofbeoordeling 
(ziee ook par. 10.5.5). 

11.2.411.2.4 De toelatingscriteria en de wetswijziging voor uitbreidingstoelatingen 

Dee wet tot 'verbetering van de handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoe-
latingen'700 bevat een versoepeling van toelatingscriteria in die zin dat voor 'uit-
breidingstoelatingen'' de huidige stand van wetenschap en techniek niet hoeft te 
wordenn toegepast. Het gaat bij een uitbreidingstoelating om een reeds toegelaten 
middell  waarvan het toepassingsgebied wordt uitgebreid. Het tijdstip waarop het 
betrokkenn middel laatstelijk is beoordeeld, kan onder voorwaarden als maatge-
vendd gelden.71 

Dee Raad van State concludeert dat de voorgestelde uitbreidingstoelating in 
strijdd is met art. 9, eerste lid, van richtlijn 91/414. 

Ditt artikel kent slechts een zeer beperkte uitbreidingstoelating, aldus de Raad. 
Bovendienn biedt, naar de mening van de Raad, de overgangsregeling van art. 8, 
tweedee en derde lid, richtlijn 91/414 niet de ruimte voor deze afwijking. De afwij-
kingsmogelijkheidd is beperkt en omvat niet het afwijken van de stand van weten-
schapp en techniek, aldus de Raad. De toelatingsvoorwaarden van art. 4, eerste lid, 
bb - f van de richtlijn zijn onverkort van toepassing, aldus de Raad.72 

Dee bewindslieden menen dat de interpretatie van de Raad inconsistent is en de 
overgangsbepalingenn van art. 8 inhoudsloos maakt. Van harmonisatie is slechts 
sprakee voor nieuwe en op de EG-lijst opgenomen bestaande stoffen. Art. 8, 
tweedee lid, geeft de mogelijkheid tijdens de overgangsperiode de middelen op 
basiss van bestaande stoffen 'zonder meer' toe te laten en het loslaten van de 

655 TK 2001-2002, 27 085, B, p. 6. 
666 TK 2001-2002, 27 085, nr. 9 (amendement Feenstra en Udo). 
677 EK 2001-2002, 27 085, nr. 175, art. 25d. 
688 Stoffen waarvan het risicoprofiel aanleiding geeft tot herbeoordeling worden niet aangewezen, aldus 

dee toelichting, verwijzend naar de 'A-lijst ' van het CTB. Zodra beoordelingscapaciteit vrijkomt, 
komenn middelen van de B-lijst alsnog voor herbeoordeling in aanmerking, aldus de toelichting bij 
hett amendement Feenstra en Udo, p. 3. 

699 Stb. 2002, 461. 
700 Wet van 6 februari 2003, Stb. 2003, 62. 
711 Art. 5, achtste lid. 
722 TK 2001-2002, 28 358, A (p. 5) (Advies Raad van State en nader rapport). 
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standd der techniek is daarom niet in strijd met de richtlijn, aldus de bewindslie-
den.. Naar aanleiding van het oordeel van de Raad van State menen de be-
windsliedenn dat de uitbreidingstoelating beschouwd kan worden als het 'huidige 
systeemm of praktijk'.73 

Mijnss inziens passen bij deze uitleg van de bewindslieden kritische kantteke-
ningen.. Het loslaten van de toetsing aan de huidige stand der techniek kan moei-
lij kk beschouwd worden als voortzetting van het huidige systeem. Bovendien 
maaktt het bewindsliedenstandpunt dat middelen op basis van bestaande stoffen 
'zonderr meer' mogen worden toegelaten diverse bepalingen van richtlijn 91/414 
inhoudsloos.. Onder meer art. 8, derde lid (nieuw onderzoek voor middelen op 
basiss van de bestaande stoffen) zou dan geen betekenis hebben. Wanneer de 
discretionairee bevoegdheid zo groot zou zijn als de bewindslieden suggereren, 
haddenn diverse richtlijnbepalingen heel anders kunnen luiden. De gecompliceerde 
redactiee van art. 8, derde lid, was dan niet nodig geweest en de uitzondering 
voorr de nationale dossiervereisten zou overbodig geweest zijn. Deze uitleg 
strooktt evenmin met de implementatie van de richtlijn in de Bmw, zoals in para-
graaff  11.2.2.1 aangegeven naar aanleiding van een CBB-uitspraak. 

Werdd aanvankelijk aangegeven dat de Uniforme beginselen ingevolge het 
overgangsrechtt niet behoefden te worden toegepast74, in het laatste wetsvoorstel 
wordtt toegelicht dat voor de middelen op basis van bestaande stoffen 'zonder 
meer'' mag worden toegelaten gedurende de overgangsperiode. De motivering dat 
dee uitbreidingstoelating niet een volledige herbeoordeling maar een beoordeling 
voorr bijkomende doeleinden betreft, waardoor geen sprake zou zijn van strijd 
mett art. 8, derde lid, richtlijn 91/414, inzake de toepassing van de criteria bij 
nieuww onderzoek,75 ondergraaft de eerdere motivering die ten grondslag werd 
gelegdd aan het onmisbaarheidscriterium. Daar werd aangegeven dat art. 8, derde 
lid,, ruimte bood om de criteria op eigen wijze in te vullen. 

Geconcludeerdd kan worden dat in de wetswijzigingen vanaf 2000 de discreti-
onairee bevoegdheid die de richtlijnen zouden bieden voor de besluitvorming over 
middelenn op basis van bestaande stoffen gedurende de overgangsperiode, steeds 
ruimerr wordt uitgelegd, waarbij toepassing van richtlijncriteria vooruitgeschoven 
wordt. . 

11.33 De uitvoeringsbesluiten voor  de milieu-toelatingscriteria 

Terr invulling van de toelatingscriteria komen vanaf 1995 op basis van het nieuwe 
art.. 3a uitvoeringsbesluiten tot stand. Voor de middelen waarvan de stoffen nog 
niett op EG-niveau zijn beoordeeld, zijn dat het Besluit milieutoelatingseisen 
bestrijdingsmiddelenn en het Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwmiddelen 
(biociden)) en bijbehorende regelingen. Voor de middelen waarvan de stoffen op 
dee EG-stoffenlijst staan, is dat het Besluit uniforme beginselen. Deze besluiten 
wordenn hierna besproken. 

Antwoordd bewindslieden in Advies RvState en nader rapport, TK 2001-2002, 28 358, A, p. 7. 
TKK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 29. 
TKK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 8. 
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11.3.111.3.1 Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 

Hett Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (Bmb) is van toepassing op 
gewasbeschermingsmiddelenn op basis van bestaande stoffen, die nog niet op EG-
niveauu zijn beoordeeld. 

11.3.1.111.3.1.1 Normstelling 
Dee normen voor bodem, grondwater en waterorganismen, die voorheen in be-
leidsnotitiess waren uitgewerkt, maar die sneuvelden in de hiervoor besproken 
beroepszaken,, zijn in het Bmb vastgelegd in regelgeving. Het Bmb bevat geope-
rationaliseerdee toelatingscriteria voor persistentie in de bodem, uitspoeling naar 
hett grondwater en toxiciteit voor waterorganismen. In het niveau van de norm-
stellingg - op maximaal toelaatbaar risiconiveau en niet op verwaarloosbaar risico-
niveauu - is rekening gehouden met het bedrij fs-economisch belang.76 

Dee persistentie van een middel (of een omzettingsproduct daarvan) mag in principe 
niett uitkomen boven een DT5077 van 90 dagen. De concentratie in het bovenste 
grondwaterr moet na uitspoeling in principe onder de 0.1 microgram/liter liggen.78 

Dee acute toxiciteit voor waterorganismen (vis, Daphnia en algen) moet in principe 
benedenn bepaalde grenzen liggen. Voor vis moet deze bijvoorbeeld minder zijn dan 
0,011 van de LC5079 (art. 5, eerste lid, 6, eerste lid, en 7, eerste lid, Bmb). 

Dee normen gelden 'in principe'. Omdat op basis van modelberekeningen wordt 
geconstateerdd of wordt voldaan aan de norm, krijgt de toelatingaanvrager of -
houderr bij overschrijding van de norm de gelegenheid op basis van veldgegevens 
aann te tonen dat effecten niet onaanvaardbaar zijn (de zogenoemde ontsnappings-
clausuless of tenzij-bepalingen). 

Inn verband met persistentie moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat de accumula-
tiee in de bodem niet onaanvaardbaar is dan wel op lange termijn geen gevolgen 
heeftt voor diversiteit en rijkdom van andere soorten dan doelsoorten en dat het 
MTR800 voor onder meer bodemorganismen twee jaar na het laatste gebruik niet 
wordtt overschreden (art. 5, derde lid, Bmb).81 

Inn verband met uitspoeling moet worden aangetoond dat bij een bepaalde transport-
tijdd in een bepaald deel van het grondwater door bepaalde afbraakprocessen toch 
aann de normstelling wordt voldaan (art. 6, derde lid, Bmb). 

Toelichtingg bij het Bmb, par. 1.4. 
DTT = degradation time. DT50: de tijdseenheid die nodig is voor de omzetting van 50% van een 
hoeveelheidd van een stof. 
Dann wel onder de norm die richtlijn 97/57/EG (Uniforme beginselen) voorschrijft. 
LC== lethale concentratie. LC50: de concentratie waarbij 50% van de in beschouwing genomen 
testorganismenn sterft. 
Maximaall  Toelaatbaar Risiconiveau waarbij het voortbestaan van 95% van de soorten binnen een 
ecosysteemm volledig wordt gewaarborgd. 
Regelingg uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 2000, in het bijzonder art. 3, vijfde 
enn zesde lid. 
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Inn verband met aquatoxiciteit moet worden aangetoond dat er geen onaanvaardbare 
directee of indirecte effecten zijn voor waterorganismen en organismen die afhanke-
lij kk zijn van waterecosysternen (art. 7, derde lid, Bmb). 

Dee Raad van State merkt in zijn advies over het concept-Bmb op dat te veel 
sprakee is van subdelegatie, bijvoorbeeld bij het invullen van de vage normen 
zoalss de 'onaanvaardbare directe of indirecte effecten'.82 Ook meent de Raad 
datt sprake is van ondoorzichtigheid, onder meer vanwege de vele uitzonderingen 
opp de hoofdregels.83 In de subdelegatie en de ondoorzichtigheid is na deze advi-
seringg weinig verandering gekomen. 

Dee normstelling is nader uitgewerkt in de ministeriële Regeling uitvoering 
milieutoelatingseisenn bestrijdingsmiddelen 2000.M De bijlagen bij deze regeling 
bevattenn gedetailleerde voorschriften voor uit te voeren proeven, berekeningen, 
metingen,, risico-evaluaties etc, andere beoordelingsmethodieken en interpreta-
ties,, bijvoorbeeld van wat 'onaanvaardbaar' is. 

Inn 1995 wordt aangekondigd dat de milieunormstelling later dat jaar zal 
wordenn uitgebreid met zogenoemde 'tweede fase milieucriteria', waaronder die 
voorr lucht.85 Een verdere uitwerking vindt echter pas plaats in 2000, met een 
nieuww art. 7a, dat 'de overige milieucriteria' uit de Uniforme Beginselen (opper-
vlaktewaterr en niet-doelwit-organismen) van toepassing verklaart. Een operatio-
nelee uitwerking voor de criteria winning van drinkwater uit oppervlaktewater en 
atmosferischee verspreiding ontbreekt dan evenwel nog steeds.86 

11.3.1.211.3.1.2 Uitzonderingen 
Dee belangrijkste uitzonderingen vloeien voort uit de overgangsregeling van het 
Bmbb (zie par. 11.3.3). Daarnaast hoeven sommige stoffen niet aan Bmb-normen 
tee voldoen (stoffen met een geringe schadelijkheid voor de kwaliteit van bodem, 
waterr of lucht) en zijn sommige middelen uitgezonderd, zoals biologische midde-
lenn en bepaalde grondontsmettingsmiddelen (art. 2 en 4). 

Dee grondontsmettingsmiddelen worden uitgezonderd omdat er 'vooralsnog' van 
wordtt uitgegaan dat met de beperking van de frequentie van grondontsmetting 
werdd voldaan aan de milieukwaliteitseisen.87 Het Besluit regulering grondontsmet-
tingsmiddelenn bevat geen toelatingscriteria, maar alleen gebruiks- en handelsvoor-
schriften.. Deze regeling lijkt daarom moeilijk in de plaats te kunnen treden van 
eenn toelatingsbeoordeling.88 Bovendien heeft de bepaling het karakter van een 
overgangsregeling.. In een procedure over het grondontsmettingsmiddel metam-na-

Inn art. 4, derde lid jo. tweede lid en art. 7, vierde lid jo. derde lid. 
Adviess Raad van State d.d. 25 oktober 1994 (no. WO8.94.0348). 
DezeDeze regeling (Stcrt. 2000, 29) vervangt de Regeling uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdings-
middelenn 1995. 
Notaa van toelichting Bmb (Stb. 1995, 37), par. 1.4 
Wijzigingsbesluitt Bmb 15 maart 2000, Stb. 136, Nota van toelichting, I par. 1 en 4. 
Notaa van toelichting bij art. 2. Evaluatie van deze aanname wordt aangekondigd. 
Hett Besluit is dan ook gebaseerd op art. 13, eerste lid, Bmw (en niet op de art. 3 of 3a Bmw). 

82 2 

83 3 

84 4 

85 5 

86 6 

87 7 

88 8 
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triumm bleek overigens dat het CTB in casu toch toetst aan het Bmb.89 Deze uit-
zonderingsbepalingg werd dus niet toegepast. Daarin kwam evenwel in 2002 veran-
dering,, na een bezwaar van de zijde van toelatinghouders. In een heroverweging 
beslistee het CTB, in navolging van het advies van de bezwaarschriftencommissie, 
tott niet toepassing van het Bmb op de betreffende grondontsmettingsmiddelen. 
Dee voorzieningenrechter van het CBB oordeelt evenwel dat een 'toetsing aan -
verderr niet gespecificeerde - milieucriteria bij wege van een aanname, zoals die 
hierr is geformuleerd en gepresenteerd, zich niet verdraagt met het toelatingssys-
teem,, zoals dat door de Richtlijn wordt voorgeschreven (...)'. Op basis van op de 
afzonderlijkee middelen toegesneden dossiers moet kunnen worden vastgesteld dat 
hett middel in kwestie geen voor het milieu onaanvaardbaar effect heeft, aldus de 
voorzieningenrechter.w w 

Hett Bmb is afgestemd op de Uniforme Beginselen, maar vormt niet de imple-
mentatiee daarvan. Daartoe dient het volgende besluit. 

11.3.211.3.2 Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen 

Hett Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen (Bub) heeft alleen 
betrekkingg op gewasbeschermingsmiddelen op basis van bestaande werkzame 
stoffenn die zijn aangewezen in Bijlage I van richtlijn 91/414 en op middelen 
gebaseerdd op nieuwe werkzame stoffen (Bub, art. 2). 

11.3.2.111.3.2.1 Normstelling 
Hett Bub operationaliseert de toelatingscriteria door te verwijzen naar de Unifor-
mee Beginselen (Ub) van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn.91 Het Bub 
bevatt niet zelf de voorschriften maar verwijst naar de Ub. Deze beginselen zijn 
gedetailleerdee bepalingen voor de evaluatie van onderzoeksgegevens en voor de 
besluitvorming.. Voor de uitvoering van het Besluit kunnen nadere regels worden 
gesteld,, onder meer voor berekeningsmethoden (art. 4, eerste lid, Bub).92 

Hett onderscheid tussen Bub en Bmb lijk t inmiddels beperkter te worden nu 
ookk het Bmb verwijst naar de (overige) milieucriteria uit de UB. Er zijn evenwel 
verschillenn tussen de in het Bmb uitgewerkte 'tenzij-bepalingen' en die in de 
richtlijn.933 Wanneer toepassing van dezelfde milieucriteria wordt beoogd,94 

verdientt het uit regeltechnisch oogpunt de voorkeur dat in één Besluit te regelen. 

CBBB 15 juli 1999, AB 1999, 463 m.nt. JHvdV, M en R 1999/12, nr. 121 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
CBBB 21 juni 2002, M en R 2003/6, nr. 73 (metam-natrium) m.nt. Vogelezang-Stoute. 
Enkelee onderdelen van de Ub zijn geïmplementeerd in de Rtb95 en in de Regeling SIVEB (Bub art. 
2,, eerste lid, laatste zinsdeel). 
Dee aanvankelijke opdracht tot nadere regelstelling werd in 1997 omgezet in een bevoegdheid, omdat 
tott dan toe geen nadere regels waren gesteld (Nota van toelichting, par. 2, Stb. 1997, 646). 
Dee 'onaanvaardbare accumulatie' in de tenzijbepaling voor het criterium persistentie bedraagt DT50 
<< 180 dagen. Dit is een verruiming ten opzichte van de UB-norm (DT50 < 90 dagen). 
Zoalss de toelichting van het Bmb-wijzigingsbesluit in par. 4 aangeeft (Stcrt. 2000, 136). 
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11.3.311.3.3 De Bmb-overgangsregelingen: uitstel van toepassing van nieuwe normen 

Opp grond van de aanvankelijke overgangsbepalingen van het Bmb zijn vanaf 
19955 voor diverse (categorieën van) middelen niet de nieuwe milieunormen, 
maarr de oudere - soepelere - normen van toepassing. Dit overgangsregime, dat 
voortvloeitt uit de Bestuursovereenkomst,95 betreft de volgende categorieën mid-
delen: : 

middelenn die niet voldoen aan de toelatingscriteria en waarvan het gebruik 
dringendd vereist is en waarvoor, kort gezegd, een geschikt alternatief ont-
breektt (vanuit landbouwkundig of volksgezondheidsoogpunt), of waarvan 
niet-verlengingg resulteert in aanzienlijke verslechtering van arbeidsomstan-
dighedenn (onmisbaarheidsregeling) (art. 8, eerste lid, Bmb (oud)); 
middelenn die niet voldoen aan de toelatingscriteria en die onder het 'kanalisa-
tieregime'' vallen (circa veertig stoffen die al in het Meerjarenplan Gewasbe-
schermingg (1991) als 'te saneren' waren opgenomen) en waarvoor de toela-
tinghouderr verzoekt om wijziging van voorschriften, zodanig dat aan de 
overgangsnormenn wordt voldaan (kanalisatie) (art. 8, tweede lid (oud)). 

AchtergrondinformatieAchtergrondinformatie overgangsbepalingen en kanalisatie 
Dee overgangsbepalingen van art. 8 Bmb (oud) continueerden de kanalisatiebepa-
lingenn uit art. 11 Bestuursovereenkomst Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescher-
mingg (1993).% Ingevolge art. 11 van deze overeenkomst kwamen, in overleg tus-
senn de partijen van de overeenkomst, voorlopige nonnen tot stand die zouden 
geldenn tot wettelijke criteria waren vastgelegd.97 De toelatinghouders verplichtten 
zichh daarbij te verzoeken om het aanpassen van de toelatingen voor de betreffende 
middelen.988 Daarnaast konden in geval van 'onmisbaarheid' (uit landbouwkundig 
off  uit volksgezondheidsoogpunt) of van dreigende verslechtering van arbeidsom-
standigheden,, bij wijze van uitzondering en onder stringente voorwaarden, toelatin-
genn voor deze toepassingen gehandhaafd blijven (art. 11. I.e.). Opmerkelijk is dat 
dezee voorlopige criteria en normen die, conform art. 11.I.e. Bestuursovereen-
komst,, bedoeld waren te gelden tot er wettelijke criteria en normen zijn, in 1995 
wordenn overgenomen in de overgangsregeling van het Bmb.99 

Dee Bmw-onmisbaarheidsregeling is soepeler dan die van de Bestuursovereen-
komstt omdat de toevoegingen 'bij wijze van uitzondering' en 'onder stringente 

Ziee hierover ook par. 18.2.3. 
Bestuursovereenkomstt Meerjarenplan Gewasbescherming, TK 1992-1993, 21 677, nr. 17 (zie 
hieroverr par. 18.2.3). 
Voorlopigee milieucriteria en -normen voor kanalisatie van gewasbeschermingsmiddelen, 2 septem-
berr 1993 (inzake toxiciteit voor waterorganismen, uitspoeling naar het grondwater en persistentie 
inn de bodem). 
Bestuursovereenkomst,, art. 11.1, in het bijzonder onder c en d. Met 'kanalisatie' wordt gedoeld op 
hett door de toelatinghouders vrijwilli g verzoeken om een wijziging van gebruiksvoorschriften waar-
doorr de toepassingen die niet voldoen aan de voorlopige normen en criteria komen te vervallen. 
Dee voorlopige criteria en normen zijn grofweg een factor 10 soepeler voor aquatoxiciteit/vis, een 
factorr 100 soepeler voor uitspoel ing en hebben een twee maal zo lange DT50 (180 dagen) in ver-
bandd met persistentie in de bodem. 
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voorwaarden'' (art. 11.1e) ontbreken. Ingevolge art. 9 Bmb vallen ook de lopen-
dee aanvragen die bij publicatie van het Bmb volledig waren, onder het over-
gangsregime. . 

All  met al bevat het Bmb enerzijds vanaf 1995 voor de criteria persistentie, 
uitspoelingg en aquatoxiciteit strenge milieunormen, maar anderzijds gelden deze 
normenn voor een groot aantal middelen niet tot (uiterlijk) 2000, vanwege de 
overgangsbepalingenn uit het Besluit. 

11.3.3.111.3.3.1 Jurisprudentie overgangsbepalingen 
Inn 1998, 1999 en 2000 worden in totaal drie Bmb-overgang sregelingen onverbin-
dendd verklaard. Dit gebeurde in uitspraken over chloorthalonil, dichloorvos en 
dee 'Tijdelijke regelingen'. 

ChloorthalonilChloorthalonil (1998) 
Inn de Chloorthalonil-zaak komt de verbindendheid van de overgangsregeling van 
art.. 9 Bmb aan de orde. 

Ditt artikel luidt als volgt. 'Op volledige aanvragen om toelating van een bestrij-
dingsmiddel,, die zijn ingediend voor de datum van publikatie van dit besluit in het 
Staatsblad,, zijn de bepalingen inzake de toelatingseisen voor bestrijdingsmiddelen 
vann toepassing zoals die golden onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van 
inwerkingtredingg van dit besluit.' 
Hett CBB concludeert dat dit artikel verbindende kracht ontbeert, voor zover het 
ertoee strekt de Bmw-toelatingseisen zoals deze luidden vóór de implementatie van 
richtlijnn 91/414 van toepassing te doen zijn op de beoordeling van aanvragen om 
toelatingg of verlenging, waarop nog niet rechtens onaantastbaar is beslist bij inwer-
kingtredingg van het Bmb. De Implementatiewet100 biedt voor deze overgangsbe-
palingg geen grondslag.101 'De verplichting om uitvoering te geven aan Richtlijn 
91/414/EEG,, die als uitgangspunt van de Implementatiewet is genomen, staat in de 
wegg aan een zodanige ruime uitleg van de Implementatiewet dat zijn artikel II 
verweerderr grondslag zou bieden om bij een beslissing op bezwaar tegen toelatin-
genn de inmiddels in werking getreden toelatingsgronden, voorzien bij de Imple-
mentatiewet,, buiten toepassing te laten.' Hieraan voorafgaand overweegt het CBB 
datt de richtlijn al in 1993 geïmplementeerd had moeten zijn en dat het een gebon-
denn implementatie betreft. Het overgangsrecht van de richtlijn, zoals geïmplemen-
teerdd in art. 25, eerste lid, Bmw maakt wel een uitzondering op art. 3, tweede lid, 
Bmw,, maar niet op de toelatingsgronden van het eerste lid. 

Naarr aanleiding van deze uitspraak, waarin de overgangsbepaling als onverbin-
dendd wordt beoordeeld, meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer dat 

Wett van 15 december 1994 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Stb. 1995, 4. 
CBBB 29 januari 1998, AB 1998, 111 m.nt. JHvdV, M en R 1998/4, nr. 33 m.nt. Vogelezang-Stou-
te,, NTER 1998 nr. 6, p. 120/121 (Sevenster), Rawb 1998, nr. 141 m.nt. de Moor-van Vugt, UCB 
19988 1-2, nr. 10 m.nt. Sevenster. 
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dee uitspraak geen gevolgen zal hebben voor het 'kanalisatieregime'.102 De uit-
spraakk dwingt evenwel tot een andere conclusie. De essentie van het kanalisatie-
regimee is dat op bestrijdingsmiddelen op basis van bepaalde stoffen dat oude 
rechtt (met soepeler milieunormen) nog zou worden toegepast. Het CBB conclu-
deertt dat het nieuwe recht moet worden toegepast op bestrijdingsmiddelen waar-
vann de (verlenging van de) toelating nog niet rechtens onaantastbaar was bij de 
inwerkingtredingg van de Implementatiewet. Het is dan uiteraard uitgesloten dat, 
zoalss de minister suggereert, het oude recht zou mogen worden toegepast op 
toekomstigee verlengingsbesluiten waarvoor de besluitvorming nog moet aanvan-
gen.103 3 

DichloorvosDichloorvos (1999) 
Inn 1999 sneuvelt een tweede Bmb-overgangsbepaling wegens onverbindendheid. 
Art.. 8, eerste lid, (a) luidde: 

'Voorr bestrijdingsmiddelen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit 
zijnn toegelaten en die vanwege een of meer van de doeleinden waarvoor het middel 
magg worden gebruikt, niet voldoen aan de bij of krachtens de artikelen 5 tot en 
mett 7 gestelde regels, kan, voor een periode van telkens twee jaar en uiterlijk tot 
11 januari 2000, op verzoek van de toelatinghouder met betrekking tot deze doelein-
denn de toelating worden verlengd indien voor het betrokken middel geldt dat: 
a.. het gebruik dringend vereist is en voor het gebruik geen geschikt alternatief 
bestaatt vanuit landbouwkundig of volksgezondheidsoogpunt in de vorm van een 
anderr bestrijdingsmiddel dan wel een mechanische of biologische methode, die 
hetzelfdee doeleinde en een vergelijkbare deugdelijkheid heeft, en waarvan met 
redelijkee zekerheid kan worden aangenomen dat deze aanmerkelijk minder risico's 
heeftt voor de kwaliteit van het milieu (...)'. 

Dezee bepaling beoordeelt de president van het CBB in verband met de verlenging 
vann de toelating van middelen op basis van dichloorvos. Voor dit insectenbestrij-
dingsmiddel,, dat vanwege schade aan waterorganismen niet aan de toelatingscri-
teriaa voldoet, is het CTB-voornemen tot beëindiging van de toepassing na een 
beroepp op art. 8, eerste lid, (a) (onmisbaarheid) omgezet in een verlenging op 
basiss van een receptensysteem. 

Dee president overweegt dat de basis van dit artikel, zijnde art. 3a Bmw, alleen een 
grondslagg biedt voor nadere regels inzake toelatingscriteria en beginselen voor de 
beoordeling.. Daarbij moet het gaan om het uitwerken van voorwaarden. Art. 3a 
Bmww biedt geen grondslag om nadere Bmb-regels in bepaalde gevallen niet van 
toepassingg te verklaren. 
Art.. 8, eerste lid, (a) creëert een bevoegdheid om gedurende een aantal jaren in 
bepaaldee gevallen af te wijken van de toelatingscriteria. Dat past niet alleen niet 
binnenn art. 3a, maar het zou ook in strijd zijn met art. 3 van de wet, aldus de 

102 2 

103 3 
Brieff  minister LNV aan TK-commissie LNV, 5 februari 1998. 
Dee gevolgen worden wel duidelijk aangegeven in CTB-Toelichting, juli 1998, p. 1-4. 
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president,, die concludeert dat de bepaling onmiskenbaar onverbindend is.104 

EenEen nieuwe overgangsregeling 
Inn vervolg hierop wordt de Bmb-overgangsregeling in 2000 gewijzigd. Wederom 
wordtt de mogelijkheid gecreëerd soepeler milieucriteria te hanteren voor bepaal-
dee (categorieën van) middelen, bij landbouwkundige onmisbaarheid.105 

Dezee bij ministeriële regeling vast te stellen soepelere criteria zijn nu niet als uit-
zondering,, maar nevenschikkend geformuleerd. Daarmee worden twee toelatingsre-
gimess gecreëerd: één voor 'misbare stoffen' en één voor 'onmisbare stoffen'. De 
regelingg van art. 8, eerste lid, Bmb-oud wordt opgenomen in het nieuwe art. 3, 
tweedee lid, Bmb. De einddatum uit de oude regeling (1 januari 2000) komt te 
vervallen.. Naar de mening van de minister van VROM bestaat aan deze onmis-
baarheidsregelingg grote behoefte.106 Met deze nieuwe overgangsregeling wordt, 
volgenss de minister, voldaan aan de dichloorvos-jurisprudentie omdat geen sprake 
iss van een uitzondering maar van nevenschikking: beide categorieën dienen te 
voldoenn aan milieucriteria (zij het dat dit twee soorten criteria zijn). De milieu-
criteriaa voor de onmisbare stoffen worden bij nadere regeling vastgelegd.107 

Vann een deel van de onmisbare 'kanalisatiemiddelen' is de toelating inmiddels 
komenn te vervallen, na beoordeling door het CTB bij de afloop van de over-
gangstermijnn van art. 8, tweede lid, Bmb. Daarom bevat het Bmb-wijzigingsbe-
sluitt nu een overgangsregeling die inhoudt dat door de minister aangewezen 
middelenn en toepassingen van rechtswege worden toegelaten tot - opnieuw -
beoordelingg heeft plaatsgevonden. De toelatinghouder dient wel binnen een jaar 
naa inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit een nieuwe aanvraag in te dienen, 
welkee binnen een jaar beoordeeld zal worden (op basis van de soepeler normen 
voorr onmisbare middelen). In twee ministeriële regelingen (de Tijdelijke regelin-
gen)) worden in totaal negen stoffen, met bijbehorende middelen en toepassingen, 
aangewezenn als zijnde 'van rechtswege toegelaten'.108 

Hiermeee is wel de structuur van het Bmb gewijzigd, maar niet de inhoud: 
middelenn die niet aan de milieucriteria voldoen, kunnen, indien ze onmisbaar 

Pres.. CBB 11 mei 1999, AB 331 m.nt. JHvdV, Men R 1999/7/8 nr. 69 m.nt. Vogelezang-Stoute, 
NJBNJB 1999, 1335. 
Wijzigingsbesluitt van 15 maart 2000, houdende wijziging van het Besluit milieutoelatingseisen 
bestrijdingsmiddelenn (aanvullende milieucriteria), in het bijzonder art. 3 jo. art. 8. De normen voor 
dee onmisbare middelen zullen 'door de bank genomen een factor tien ruimer' zijn, aldus de toelich-
tingg bij onderdeel C van het Besluit. Vanuit de Tweede Kamer werd sterk aangedrongen op een 
dergelijkee regeling (TK 1999-2000, 26 800 XIV , nrs. 7 en 52; moties Geluk, TK 1999-2000, 26 
800,, nr. 44 en 21 677, nr. 56). 
Art.. 8, eerste lid, Bmb-oud, werd tot dan toe slechts één keer gebruikt (voor dichloorvos). 
Notaa van toelichting (par. 2) bij het Wijzigingsbesluit. 
Tijdelijkee regeling aanwijzing landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen I, Stcrt. 
2000,, 78 (voor zes kanalisatiestoffen, naar aanleiding van aanbevelingen van de commissie-Ginjaar 
enn overleg met de TK-commissie LNV) en Tijdelijke regeling aanwijzing landbouwkundig onmisba-
ree gewasbeschermingsmiddelen II (voor drie niet-kanalisatiestoffen, naar aanleiding van enkele TK 
moties).. Opmerkelijk is dat de Kamer-commissie zich op stofniveau bezig houdt met de regeling. 
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wordenn geacht, onder voorwaarden worden toegelaten met toepassing van soepe-
leree normen. 

TijdelijkeTijdelijke regelingen (2000) 
Hett van rechtswege toelaten van bestrijdingsmiddelen die niet aan milieucriteria 
voldoen,, is voor enkele milieu-organisaties aanleiding een voorlopige voorziening 
tee vragen. 

Naarr voorlopig oordeel van de president van het CBB dienen de Tijdelijke regelin-
genn niet als algemeen verbindend voorschrift te worden aangemerkt. De aanwij-
zingenn onderscheiden zich niet van reguliere toelatingen. De besluiten staan daar-
omm open voor beroep en de president acht zich bevoegd. 

Dee overgangsregeling van het wijzigingsbesluit Bmb wordt door de president 
alss onmiskenbaar onverbindend beschouwd. De hierop gebaseerde Tijdelijke rege-
lingenn ontberen daarom rechtsgeldigheid. Daartoe constateert de president in de 
eerstee plaats dat de bevoegdheid tot toelating niet aan de minister, maar aan het 
CTBB toekomt. Vervolgens constateert hij dat art. 3a Bmw alleen een bevoegdheid 
biedtt om uitwerking te geven aan de betreffende criteria van art. 3 Bmw. Voor de 
overgangsbepaling,, die een bevoegdheid creëert om niet alleen in afwijking van de 
uitgewerktee toelatingscriteria, maar ook zonder enige toetsing op milieucriteria een 
bestrijdingsmiddell  toe te laten, biedt art. 3a geen grondslag. Hieraan kan niet 
afdoenn dat er een regeling voor misbare en één voor onmisbare middelen is gecre-
ëerd.. Beide Tijdelijke regelingen worden geschorst.109 

Dee president plaatst deze uitspraak 'in het voetspoor van' de uitspraken inzake 
chloorthalonill  en dichloorvos. Waar de eerdere overgangsbepalingen sneuvelden 
opp strijd met de Implementatiewet (chloorthalonil) en strijd met de artikelen 3 en 
3aa Bmw (dichloorvos), wordt nu opnieuw geconcludeerd dat art. 3a geen be-
voegdheidd creëert voor de overgangsregeling. 

Dee essentie van deze uitspraken lijk t te zijn dat de richtlijncriteria, zoals ge-
implementeerdd in art. 3 Bmw, van toepassing dienen te zijn en dat de bevoegd-
heidd om de criteria uit te werken niet mag worden gebruikt om deze milieucrite-
riaa niet toe te passen. Na het stranden van deze pogingen om de milieunormen 
viaa uitvoeringsbesluiten niet op alle middelen toe te passen, volgt de hiervoor 
behandeldee wetswijziging landbouwkundig onmisbare middelen (par. 11.2.2). 

All  met al hebben de overgangsbepalingen van het Bmb geen stand gehouden 
bijj  de rechter. De milieunormstelling die vanaf 1995 in uitvoeringsregels is 
neergelegd,, wordt aanvankelijk in veel gevallen niet toegepast vanwege de over-
gangsregelingen.. Nadat diverse regelingen juridisch niet houdbaar bleken te zijn, 
volgenn vanaf 2000 via wetswijziging regelingen en bepalingen om bepaalde ge-
wasbeschermingsmiddelenn die niet aan de milieunormstelling voldoen, toch -
somss voor een beperkte tijd - op de markt te houden. 

Pres.. CBB 10 juli 2000, AB 2000, 320 m.nt. JHvdV, M en R 2001/3, nr. 38 m.nt. Vogelezang-
Stoutee (ZHM en SNM/minister van VROM, Tijdelijke regelingen I en II) . 
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11.3.411.3.4 Besluit milieutoelatingseisen biociden (niet-landbouwbestrijdingsmidde-
len) len) 

Voorr de niet-landbouwbestrijdingsmiddelen komt in 1998 de Regeling milieutoe-
latingseisenn niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (Rmnl) tot stand. Deze wordt 
medioo 1998 omgezet in het Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrij-
dingsmiddelenn (Bmnl). De 'aansturing' van het wettelijk verzelfstandigde CTB 
vormtt één van de redenen voor het stellen van deze nadere regels.110 

Hett Bmnl strekte indertijd niet tot implementatie van de Biocidenrichtlijn, maar 
sloott daar wel nauw bij aan.111 Het Bmnl richt zich, in navolging van de richt-
lijn,, mede op de verwijdering van materialen die met niet-landbouwbestrijdings-
middelenn (biociden) zijn behandeld (art. 2.1, eerste lid). Ook sluit de risicobeoor-
delingg aan bij die van de richtlijn. Het rekening houden met synergetische effec-
ten1122 en met een combinatie van effecten als middelen meer dan één werkzame 
stoff  bevatten (art. 2.6), vormt een nieuw element, in vergelijking met de beoorde-
lingg van gewasbeschermingsmiddelen. De effecten op de lucht zijn, evenals in het 
Bmb,, vrijwel niet uitgewerkt. De toelichting beperkt dat nog eens door aan te 
gevenn dat de beoordeling voor de luchtkwaliteit zich vooralsnog zal beperken tot 
dee aantasting van de ozonlaag.113 

Inn 2003 wordt het Bmnl gewijzigd om uitvoering te geven aan de de milieupara-
grafenn uit de Gemeenschappelijke beginselen van de Bioicdenrichtlijn. Het Bmnl, 
omgedooptt in Besluit milieutoelatingseisen biociden (Bmbio), wordt via 'mar-
ginalee wijzigingen' 'in lijn ' gebracht met de Biocidenrichtlijn.114 

11.3.4.111.3.4.1 Overgangsbepalingen 
Hett Bmnl geldt niet voor volledige aanvragen die zijn ingediend vóór de inwer-
kingtredingg ervan (art. 4.2, eerste lid). Bovendien bevat art. 4.2, tweede lid, een 
weinigg restrictieve regeling voor het verlenen van procedurele verlengingen als 
aanvullendee gegevens vereist zijn.115 Voor aangroeiwerende verven en houtver-
duurzamingg smiddelen zijn er speciale overgangsbepalingen in art. 4 .1 ., op grond 
waarvann deze nog niet aan alle criteria hoeven te voldoen. 

1100 Toelichting Regeling milieutoelatingseisen voor niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, Srm. 1998, 15. 
Toelichtingg op het Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, Stb. 1998, 499. 

1111 Nota van toelichting, par. 1.3 (Stb. 1998, 499). 
1122 Van de werkzame stof(fen) en de tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen (art. 1, eerste lid, (k) 

Bmw). . 
1133 Toelichting op art. 3.3.1. 
1144 Stb. 2002, 212 (in werking Stb. 2003, 115); Algemene toelichting, par. 1.1. 
1155 Art. 4.2, tweede lid, Bmnl. De bepaling betreft verlengingsaanvragen ingediend 'op of na de datum 

vann inwerkingtreding van dit besluit...', (cursivering Vogelezang). De tekst spreekt imperatief over 
'wordtt verlengd'. De toelichting geeft vervolgens wel aan dat procedurele verlenging gebeurt 'in-
dienn noodzakelijk'. Verlenging gebeurt vervolgens wel voor de periode die 'noodzakelijk' is. Art. 
3,, zesde lid, richtlijn kent echter een dubbel noodzakelijkheidsvereiste. Dat is alleen niet zo voor 
tussentijdsetussentijdse toetsingen (art. 6 richtlijn). Deze overgangsbepaling verschilt van de oorspronkelijke 
overgangsregelingg in art. 15 Rmnl. 
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Voorr aangroeiwerende verven blijf t het Bmnl-criterium voor niet-doelwitorganis-
menn tot 2003 buiten toepassing, voor bepaalde zeegaande en militaire schepen, 
indienn een alternatief ontbreekt en er geen strijd is met een bepaling van de Inter-
nationalee Maritieme Organisatie (IMO).116 Deze overgangsregeling sluit aan op 
diee van de Biocidenrichtlijn (Gemeenschappelijk beginsel 88). 
HoutverduurzamingsmiddelenHoutverduurzamingsmiddelen vallen aanvankelijk niet onder de standaard-over-
gangsbepalingenn van het Bmnl. Voor deze middelen wordt de verwijderingspro-
blematiekk van de behandelde producten bij de beoordeling meegenomen, aldus de 
toelichtingg op art. 4.2 Bmnl. Dit hing samen met de wens van de Tweede Kamer 
inzakee arseenhoudende houtverduurzamingsmiddelen. In verband hiermee is de 
overgangsregelingg niet van toepassing. 

Inn de loop van 1999 volgt een reparatieregeling met terugwerkende kracht tot 
medioo 1998: houtverduurzamingsmiddelen en aangroeiwerende verven krijgen 
alsnogg een standaard-overgangsregeling. Als de aanvraag volledig was vóór de 
inwerkingtredingg van het Bmnl en aanvullende gegevens vereist zijn, wordt als-
nogg verlenging verleend voor de periode die noodzakelijk is voor gegevensleve-
ringg en beoordeling (art. 4.2, derde lid). 

Dezee wijziging van de overgangsregeling leidt er toe dat het CTB-voornemen tot 
beëindigingg van toelatingen vanwege onvolledigheid van dossiers, voor houtver-
duurzamingsmiddelenn op basis van de creosootolie en carbolineum, van de baan is. 
Opp 1 oktober 1999 verlengt het CTB, op verzoek van de Stuurgroep Bestrijdings-
middelenbeleid,, de toelating van deze middelen tot 1 juli 2001 'teneinde de toela-
tinghouderr in de gelegenheid te stellen de aanvraag te completeren, waarna de 
besluitvormingg door het College kan worden afgerond'."7 

Dee reparatie wordt gemotiveerd met de opmerking dat naar vaste jurisprudentie 
dee bestuursrechter bij het ontbreken van overgangsrecht in een aanzienlijk aantal 
gevallenn heeft geoordeeld dat redelijke wetstoepassing de toepassing van oud 
rechtt meebrengt. In casu zou dit de Rmnl zijn.118 Deze motivering van het 
CTBB is opmerkelijk nu het CBB in verband met de implementatie van richtlijn 
91/4144 juist heeft geoordeeld dat nieuw recht moet worden toegepast bij beslui-
tenn die rechtens nog niet onaantastbaar zijn. Weliswaar is de Biocidenrichtlijn ten 
tijdee van deze uitspraak nog niet geïmplementeerd en laat deze de lidstaten meer 
ruimtee dan richtlijn 91/414, maar een betere motivering was noodzakelijk. 

11.3.4.211.3.4.2 Jurisprudentie toelatingscriteria 
KoperhoudendeKoperhoudende aangroeiwerende verf 
Voordatt de Regeling milieutoelatingseisen niet-landbouwmiddelen - de voorgan-
gerr van het Bmnl - van toepassing wordt, baseert het CTB de besluitvorming 

1166 Voor verven op basis van organische tinverbindingen geldt hierbij een speciale norm voor uitloging 
(art.. 4.1, tweede lid, Bmnl). 

1177 Zie bijvoorbeeld CTB besluit 1 oktober 1999 inzake Carbolineum CCO 450, nr. 7905 N. 
" 88 Aanvulling op art. 4.2, derde lid, en Nota van toelichting bij deze Bmnl-wijziging (Stb. 1999, 309). 
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overr koperhoudende aangroeiwerende verven op de Bmb-normstelling.119 Na-
datt twee verzoeken om voorlopige voorziening door de president zijn afgewezen, 
volgtt de uitspraak van het College in de hoofdzaak. Het betreft de beperking van 
dee toelating van deze middelen tot enkele toepassingen. 

Dee president van het CBB toetst de besluiten aan de Biocidenrichtlijn en aan de 
Bmw.. De richtlijn biedt onvoldoende aanknopingspunten voor een voorlopig oor-
deell  dat het gehanteerde toetsingskader daarbinnen niet zou passen, In het licht van 
dee belangen die de Bmw beoogt te beschermen, kunnen de aan de orde zijnde 
belangen,, die als louter commercieel moeten worden aangemerkt, geen rol van 
betekeniss spelen, aldus de president.120 In zijn afwijzing van het tweede verzoek 
overweegtt de president onder meer dat de nadere uitleg dat het begrip 'gebruik' 
vann de aangroeiwerende verf alleen het opbrengen op het schip en niet het varen 
daarmeee betreft, niet leidt tot de conclusie dat het besluit daardoor zinledig zou 
zijnn geworden.121 Het CBB oordeelt tenslotte dat notificatie had moeten plaats-
vinden:: 'Het betreft immers normen die voor de beoordeling van niet-landbouwbe-
strijdingsmiddelenn geheel nieuw zijn. ïn artikel 8, lid 1, derde alinea, van richtlijn 
83/189/EEGG kan een bevestiging worden gevonden voor de opvatting dat het voor-
genomenn besluit het Bmb toe te passen op niet-landbouwbestrijdingsmiddelen aan 
dee Commissie had behoren te worden medegedeeld, nu daarin is bepaald dat het 
aanbrengenn van significante wijzigingen in een ontwerp van een technisch voor-
schrift,, waaronder een verandering van het toepassingsgebied van het technisch 
voorschrift,, de lidstaten verplicht tot het doen van een nieuwe mededeling.'122 

Naa deze vernietiging door het CBB van het bestreden besluit, vanwege notifica-
tiegebreken,, neemt het OM het standpunt in dat de 'onverbindend verklaring van 
hett technische voorschrift' niet betekent dat dit voorschrift niet kan worden ge-
handhaafdd ten aanzien van particulieren. 

Dee Notificatierichtlijn ziet, in casu, op het concurrentiebelang van toelatinghou-
ders.. Onder verwijzing naar het Securitel-arrest concludeert het OM dat, anders 
dann de toelatinghouders, de particulieren niet in hun concurrentiebelangen zijn 
geschaad.. Reeds ingestelde vervolging kan doorgang vinden, aldus het OM.123 

Overr de koperhoudende aangroeiwerende middelen speelden ook andere proce-
dures,, inzake de door het CTB voorgeschreven minimale verpakkingsgrootte en 

Onderr meer op basis van de MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) welke uitgangspunt is voor het 
Bmb. . 
Pres.. CBB 9 juni 1999, M en R 2000/2 nr. 23K (International Paint en vijf andere bedrijven/mi-
nisterr VWS, koperhoudende aangroeiwerende verven). 
Pres.. CBB 5 november 1999, M en R 2000/2 nr. 24K (International Paint en negen andere bedrij-
ven/ministerr VWS, koperhoudende aangroeiwerende verven). 
CBBB 4 maart 2003, JB 117 (International Paint e.a., koperhoudende aangroeiwerende verven). 
Brieff  9 mei 2003 (PaG/C/4654) van het College van procureurs generaal aan milieu-officieren e.a. 
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inzakee de verkoop in watersportwinkels124 (zie daarover par. 12.1.4.1). 
Naa de bovengenoemde CBB-uitspraak heeft het CTB een procedurele verlen-

gingg verleend voor een koperhoudend aangroeiwerend middel.125 

HoutverduurzamingsmiddelenHoutverduurzamingsmiddelen op basis van koper, chroom, arseen (wolman-
zouten) zouten) 
Hett Bmnl is inzet van een procedure waarin houtverduurzamingsbedrijven onder 
meerr het buiten werking stellen of onverbindend verklaren van het Bmnl vorde-
ren,, vanwege gebreken in de notificatie en strijdigheid met de Biocidenrichtlijn. 

Hett Hof Den Haag bevestigt het oordeel van de president van de rechtbank Den 
Haag1266 dat het Bmnl niet hoeft te worden genotificeerd omdat de tekst van het 
Besluitt gelijk is aan die van de wel genotificeerde voorganger, het Rmnl. Het 
Bmnll  behoeft evenmin in het kader van art. 100A EG-Verdrag aangemeld te wor-
den.. Niet aannemelijk is gemaakt dat het Bmnl zodanig afwijkt van de Biociden-
richtlijnn dat dit vereist zou zijn. Het Bmnl is niet onmiskenbaar in strijd met de 
Biocidenrichtlijn,, aldus het Hof.127 

Naa een uitspraak van het CBB waarin de gebruiksvoorschriften voor de houtver-
duurzamingsmiddelenn onverenigbaar worden geoordeeld met het stelsel van de 
Bmw1288 (zie hierover par. 12.2), volgen (tenminste) zes procedures tegen be-
sluitenn tot intrekking of niet-verlenging van de toelatingen. De verzoeken om 
voorlopigee voorziening worden voor de intrekkingen gehonoreerd, onder meer 
wegenss het belang voor de houtverduurzamingsbranche129, wegens twijfel aan 
dee verenigbaarheid van de besluiten met de stoffenrichtlijn en wegens het ont-
brekenn van voorschriften voor de verduurzaamde producten.130 Voor de niet-
verlengingenn worden de verzoeken om voorlopige voorziening niet gehono-
reerd.131 1 

Err volgen twee veelomvattende uitspraken in hoofdzaak, waarin het CBB 
onderr meer als volgt oordeelt: 

Pres.. CBB 12 november 2001, ABKort 2001, 671, M en R 2002, nr.29K en Pres. Rb. Den Haag 
111 april 2002, KG 02/331, n.g. 
CTBB 11 april 2003, Hempel's Antifouling Combic 71990 (11 458 N). 
Pres.. Rb. Den Haag 7 december 1999, M en R 2000/3, nr. 25 (Hickson Garantor Nederland BV 
enn 25 andere bedrijven/Staat der Nederlanden, houtverduurzamingsmiddelen op basis van creosoot 
enn wolmanzouten). 
Hoff  Den Haag 29 juni 2000, M en R 2001/5, nr. 54. 
CBBB 21 november 2000, M en R 2001/2, nr. 26K (Hickson Garantor e.a., wolmanzouten). 
Hett belang voor de branche en het al of niet deelnemen van de Vereniging voor Houtverduurza-
mingsmiddelenn speelde in deze zaken een belangrijke rol. Zie daarover par. 15.3. 
Vzngr.. CBB 2 februari 2002, AWB 02/311 en 312, n.g. en Vzngr. CBB 11 september 2002, AWB 
02/1505,, n.g. (Arch Timber e.a., deelnemend St.Behoud Leefmilieu en Ver. van Houtimpregneer-
bedrijven,, wolmanzouten). 
Vzngr.. CBB 18 juli 2002, AWB 02/1028 (Hoetmere.a, Embalit). Vzngr. CBB 11 september 2002, 
AWBB 02/1507, n.g. (Arch Timber e.a., deelnemend St.Behoud Leefmilieu en Ver. van Houtim-
pregneerbedrijven,, Tanalith). De voorzieningenrechter beschouwt de gevraagde voorzieningen als 
tee verstrekkend en de belangen als minder zwaarwegend. 



BeoordelingBeoordeling en besluitvorming 379 

dee milieu-effecten van behandelde materialen dienen meegenomen te worden 
bijbij  de beoordeling; 
hett Rmnl is niet in strijd met de Biocidenrichtlijn; 
hett Bmnl heeft verbindende kracht; 
hett besluit voor het individuele middel behoeft geen notificering; 
lidstatenn mogen gedurende de overgangstermijn van de Biocidenrichtlijn hun 
eigenn praktijk volgen; er is geen strijd met Biocidenverordening 1896/2000. 

Vervolgenss gaat het CBB in de 'wolmanzouten-zaak' in op de verhouding met de 
Stoffenrichtlijnn (76/769). Het CBB ziet zowel in de tekst van de richtlijn ruimte 
voorr tweeërlei uitleg in verband met het al of niet mogen stellen van aanvullende 
voorwaarden.. Dit brengt het CBB tot het stellen van de volgende vraag aan het 
Hoff  van Justitie: 

'Staatt de Stoffenrichtlijn toe dat een lidstaat aanvullende voorwaarden stelt aan het 
opp de markt brengen en gebruik van een biocide waarvan de werkzame stof is 
opgenomenn op bijlage I van de Stoffenrichtlijn?'132 

Inn de tweede hoofdzaak is de verhouding met de Stoffenrichtlijn niet aan de 
orde.. Hier gaat het CBB in op de milieu-effecten van het koper in kwestie. Op 
hett door toelatinghouders gestelde ten aanzien van de koperconcentraties in het 
milieu,, is door het CTB geen adequate reactie gegeven, aldus het CBB. Mede 
gezienn het gestelde in het Bmnl, art. 3, zevende lid, inzake de uitzondering bij 
hett in geringe mate in de bodem komen, oordeelt het CBB als volgt: 

'Naarr het oordeel van het College kan, waar het gaat om de beoordeling van de 
schadelijkheidd voor het milieu van een element, persistentie op zichzelf bezien 
geenn beslissend criterium vormen. In dat verband behoort tevens een beoordeling 
plaatss te vinden van de effecten voor het milieu van het in de bodem komen van 
dee betreffende stof en kan dus niet worden volstaan met de constatering dat sprake 
iss van persistentie.' 

Opp basis van een beeld van de concrete milieu-effecten, middels nadere vragen 
aann appellanten of door nader wetenschappelijk onderzoek, kan pas adequate 
beoordelingg plaatsvinden, aldus het CBB.133 Opmerkelijk is dat hier een oude 
discussiee weer lijk t te herleven, inzake persistentie als afzonderlijk criterium (zie 
hieroverr par. 11.1.1), terwijl sindsdien de toelatingscriteria zodanig verruimd 
zijnzijn dat het niet meer alleen om 'schade' gaat. Een verschil met de oude juris-
prudentiee is evenwel dat het hier het 'element' koper betreft, waarbij bovendien 
dee reactie van het CTB als onvoldoende wordt beoordeeld door het CBB.134 

1322 CBB 26 juni 2003, M en R 2003/10, nr. 144K (Arch Timber e.a., deelnemend St. Behoud Leefmi-
lieu,, wolmanzouten). 

1333 CBB 26 juni 2003, AWB 02/1506, n.g. (Arch Timber/Hoetmer, deelnemend St. Behoud Leefmi-
lieu,, Tanalith). 

1344 R.o. 8.7.1. 
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HoutverduurzamingsmiddelenHoutverduurzamingsmiddelen op basis van creosoot 
Eenn verzoek om voorlopige voorziening vanwege het niet in behandeling nemen 
vann een verlengingsaanvraag wordt door de president van het CBB afgewezen, 
omdatt verweerder terecht heeft beslist dat de beschikbare gegevens onvoldoende 
warenn voor het in behandeling nemen van de aanvraag.135 De toelatingen van 
dee middelen zijn in 2001 geëindigd. In de CBB-uitspraak in de hoofdzaak staat 
dee verhouding van het toelatingsbesluit tot de Stoffenrichtlijn (76/769) centraal. 
Hett CBB constateert dat de tekst van deze richtlijn geen duidelijk antwoord ver-
schaftt op de vraag of aanvullende nationale voorwaarden ten aanzien van het op 
dee markt brengen en het gebruik, gesteld mogen worden voor deze stof, die is 
opgenomenn op de bijlage van de Stoffenrichtlijn. Het CBB legt, evenals in de 
zaakk van de 'wolmanzouten' ook hier een (zelfde) prejudiciële vraag voor aan 
hett Hof van Justitie, over de bevoegdheden voor de lidstaat in het kader van 
richtlij nn 76/769. Het CBB overweegt als volgt: 

'Dezee bewoordingen (van art. 2 van de richtlijn) bieden zowel ruimte voor een 
uitlegg waarbij de betreffende stoffen op bijlage I onder de aldaar vastgestelde voor-
waardenn in ieder geval op de markt mogen worden gebracht, als voor de opvatting 
datt deze stoffen op de markt mogen worden gebracht en gebruikt indien tenminste 
aann de voorwaarden is voldaan.' Daarnaast signaleert het College andere aanwij-
zingen,, zowel in de tekst als in de Preambule van de richtlijn en in Commissie-
richtlijnen,, voor een uitleg waarbij lidstaten geen aanvullende voorwaarden mogen 
stellen,, maar ook voor de andere opvatting. Dit brengt het College tot de volgende 
prejudiciëlee vraag: 'Staat de Stoffenrichtlijn toe dat een lidstaat aanvullende voor-
waardenn stelt aan het op de markt brengen en het gebruik van een biocide waarvan 
dee werkzame stof is opgenomen op bijlage I van de Stoffenrichtlijn?"36 

Hett CBB oordeelt het kennelijk niet nodig de verhouding van de Stoffenrichtlijn 
tott de Biocidenrichtlijn in de vraagstelling te betrekken. Het College (of zijn 
voorzieningenrechter)) heeft in diverse procedures benadrukt dat de lidstaten, 
ingevolgee art. 16 Biocidenrichtlijn, het eigen systeem nog lange tijd kunnen 
blijvenn toepassen. Toch neemt dat niet weg dat, ook gedurende de overgangspe-
riode,, de Biocidenrichtlijn van betekenis is, waardoor ook de verhouding tussen 
beidee richtlijnen van belang lijkt . 

Omdatt de Nederlandse normstelling in de voorziene regelgeving voor behan-
deldee producten strenger is dan die voor creosoot in richtlijn 76/769 doorloopt 
dee Nederlandse regering twee kennisgevingsprocedures op grond van art. 95 EG 
(ziee ook deel II , par. 6.2). Na de goedkeuring door de Commissie zijn inmiddels 
inn het Besluit PAK-houdende coatings Wet milieugevaarlijke stoffen (gecreoso-
teerdd hout) voorschriften voor gecreosoteerd hout vastgesteld.137 Dit besluit be-

Pres.. CBB 21 december 2001, AWB 01/863, 864, 865 {Touwen e.a., steenkoolteeroliedestillaten). 
CBBB 26 juni 2003, AWB 00/689, 02/1502 (Cindu e.a., steenkoolteeroliedestillaten). 
Stb.Stb. 2003, 104. Dit besluit verbiedt iedere toepassing door particulieren. Daarnaast is een groot 
aantall  toepassingen verboden, onder meer bij toepassingen in contact met oppervlakte- of grondwa-
ter.. Overig beroeps- of bedrijfsmatig gebruik toegestaan. 
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vatt in art. 11 ook een verbod om steenkoolteerdestillaten aan particuliere huis-
houdenss ter beschikking te stellen of met dit doel voorhanden te hebben en een 
voorschriftt inzake een minimumverpakkingsgrootte van 20 liter. 

Ookk de president van de rechtbank en het Hof Den Haag spraken zich naar 
aanleidingg van creosoot uit over het Bmnl. De president oordeelt dat niet aanne-
melijkk is dat regels van gemeenschapsrecht zich verzetten tegen het Bmnl. Het 
Hoff  Den Haag bevestigt dat. Het acht het niet aannemelijk dat het niet-aanmel-
denn van het Bmnl conform artikel 100A EG-Verdrag onmiskenbaar in strijd is 
mett dat Verdrag.138 

11.3.4.311.3.4.3 Conclusie over het Bmnl (Bmbio) 
Ookk in het Bmnl (Bmbio) dragen overgangsbepalingen er aanvankelijk toe bij dat 
dee nieuwe normstelling met vertraging wordt toegepast, met name voor de toela-
tingenn van aangroeiwerende verven en voor houtverduurzamingsmiddelen. Nadat 
hett CTB scherpere normstelling voor deze middelen toepast, heeft de jurispru-
dentiee naar aanleiding daarvan vooral betrekking op de EG-rechtelijke implicaties 
vann de scherpere normstelling. Dat leidt tot prejudiciële vragen, zowel voor de 
koperhoudendee als voor de creosoothoudende middelen. 

11.44 De onderzoeksgegevens en de beoordeling 

Toelatingscriteria,, onderzoeksgegevens en de gebruikte onderzoeks- en beoorde-
lingsmethodenn bepalen de uitkomst van de toelatingsbeoordeling. De Bmw ver-
eistt dat deze beoordeling plaatsvindt op grond van de stand van de wetenschap-
pelijkee en technische kennis en aan de hand van onderzoek van de gegevens. 
Gegevenss worden geleverd door de aanvrager. De betrokken minister stelt regels 
voorr deze gegevenslevering (art. 3, eerste lid, (a), jo. art. 4, tweede lid). 

Inn deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde de dossiervereisten, 
dee levering van gegevens, gegevens uit de openbare literatuur, het gesloten-
dossierr stelsel, de dierproefregeling, de gegevenslevering na toelating en de toet-
singg door de rechter. 

11.4.111.4.1 Dossiervereisten: de te leveren gegevens 

DossiervereistenDossiervereisten op nationaal niveau 
Dee Bmw bepaalt dat de betrokken minister regels stelt voor de bij een aanvraag 
overr te leggen gegevens en onderzoeksmethoden die daaraan ten grondslag liggen 
(art.. 4, tweede lid). De Rtb95 bevat in de art. 18-23 regels voor de in het dos-
sierr bij de aanvraag te leveren gegevens. 

Art.. 18 maakt een onderscheid dat in de praktijk door het CTB niet meer wordt 
gemaakt.. Voor gewasbeschermingsmiddelen verwijst art. 18, eerste lid, naar de 

Pres.. Rb. Den Haag 7 december 1999, M en R 2000/3, nr. 25 m.nt. Vogelezang-Stoute (Hickson 
Garantorr en 24 anderen/Staat der Nederlanden). Hof Den Haag 29 juni 2000, M en R 2001/5, nr. 
544 (Ver. Ned. Houtondernemingen e.a./Staat der Nederlanden). 
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(dossiervereistenn van) bijlagen II en III 139 van richtlijn 91/414, over te leggen 
overeenkomstigg de eisen van het aanvraagformulier en bijbehorende instructie. Art. 
18,, tweede lid, verwijst voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van bestaande 
stoffenn naar de gegevens van het aanvraagformulier. In 1999 besloot het CTB 
nationalee dossiervereisten voor middelen op basis van bestaande stoffen gelijk te 
schakelenn aan Europese dossiervereisten voor de middelen op basis van nieuwe 
stoffen.1400 Dit leidt in 2001 tot een nieuw aanvraagformulier voor alle gewasbe-
schermingsmiddelen.. Alleen waar de EG-regeling nog niet nader is ingevuld of 
waarr het CTB aanvullende gegevens vraagt, bijvoorbeeld in het Bmb, gelden natio-
nalee dossiervereisten.141 Voor biociden verwijst art. 19 Rtb95 naar de gegevens 
vann het aanvraagformulier en bijbehorende instructie.142 

Waarr EG-dossiervereisten (nog) niet gelden, ontbreekt een duidelijke wettelijke 
basiss voor de gegevens, omdat de aanvraagformulieren en instructies een wette-
lijk ee basis ontberen (zie par. 10.3.2.2). Wijzigingen in dossiervereisten worden 
inn de CTB-Handleiding (HTB) opgenomen.143 Een duidelijke procedure voor 
dee wijziging ontbreekt. Enkele onduidelijkheden bij wijziging van vereisten, 
wordenn onderstaand geïllustreerd. 

Overr het besluit tot gelijkschakeling van de dossiervereisten voor gewasbescher-
mingsmiddelenn meldt het CTB-informatiebulletin144: 'Vanuit beleid, College en 
externee organisaties zoals aanvragers/toelatinghouders is aangegeven dat het wen-
selijkk is de nationale dossiervereisten voor gewasbeschermingsmiddelen gelijk te 
stellenn aan de Europese dossiervereisten (conform richtlijn 91/414).' Het onderha-
vigee CTB-besluit wordt vervolgens 'voor extern commentaar verspreid naar ver-
schillendee extern betrokkenen. Na verwerking van commentaar zal het voorstel ter 
toetsingg aan beleid en regelgeving (...) aan de betrokken beleidsverantwoordelijke 
departementenn worden voorgelegd'. Onduidelijk is wie commentaar kunnen leveren 
enn hoe daarmee wordt omgegaan. 

Eenn CTB-overgangsregeling inzake dossiervereisten, gepubliceerd in het CTB-
infobulletin,, kon de toets der kritiek van de rechter niet doorstaan. 

Inn 1996 worden dossiervereisten voor residugegevens door het CTB aangescherpt 
mett een wijziging van de instructie bij het aanvraagformulier. Daarmee wordt 
aangeslotenn bij EG-vereisten. De oude residuvereisten bieden onvoldoende basis 

1399 Dossiervoorschriften voor het opnemen van een werkzame stof en dossiervoorschriften voor het 
toelatenn van een gewasbeschermingsmiddel. 

1400 CTB-Toelichting nr. 25, 1999, p. 2-3. 
1411 CTB-Toelichting extra, maart 2001. J van Gelder, CTB, tel. mededeling 26-8-03. 
1422 Wijzigingen in verband met de Biocidenrichtlijn zij medio 2003 in voorbereiding. Dossiervereisten 

voorr biociden zijn vastgelegd in de (bijlagen bij de) Biocidenrichtlijn en in de Technical Notes for 
Guidancee on Dossier Preparation and Study Evaluation. Een Commissieverordening voor de indie-
ningg van gegevens is in voorbereiding (CTB-Toelichting nr. 39, 2003, p. 105). 

1433 Aldus CTB-Toelichting nr. 25, 1999, p. 3. 
1444 CTB-Toelichting nr. 25, 1999, p. 2-3. 
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meerr voor het voldoen aan de criteria van art. 3 Bmw. Tevens wordt een over-
gangsregelingg gepubliceerd in het CTB-informatiebulletin. Op basis hiervan kan 
eenn toelatinghouder verwijzen naar (oude) residugegevens uit een open dossier. De 
presidentt concludeert dat deze overgangsregeling niet gebaseerd is op een alge-
meenn verbindend voorschrift. Met een beroep op de overgangsregeling wordt een 
toelatingg in strijd met de Bmw mogelijk. Ook een beroep op de algemene beginse-
lenn van behoorlijk bestuur kan dat niet rechtvaardigen, aldus de president in zijn 
voorlopigg oordeel.145 

Dezee uitspraak maakt duidelijk dat beleidsregels inzake dossiervereisten een 
beperktee betekenis hebben. De vraag is of deze overgangsregeling op vergelijk-
baree wijze beoordeeld zou zijn indien deze in het aanvraagformulier of de bijbe-
horendee instructie opgenomen zou zijn geweest. Dat lijk t aannemelijk, gezien de 
onduidelijkee basis van de formulieren en instructies. 

EG-dossiervereisten EG-dossiervereisten 
Dee EG-dossiervereisten van richtlijn 91/414 (bijlagen II en III ) behoeven door-
gaanss nog uitwerking of interpretatie. Daartoe worden 'technical guidance docu-
ments'' opgesteld. Pas op basis hiervan is er duidelijkheid over de te leveren 
gegevens.. Richtlijn 91/414 bevat - anders dan richtlijn 98/8 - geen procedure 
voorr de totstandkoming van de 'guidance documents'. In par. 4.7.1.2 werd al 
geconcludeerdd dat de totstandkoming en status van deze documenten onduidelijk 
is.. De onduidelijkheid wordt versterkt wanneer op nationaal niveau 'guidance 
documents'' worden toegepast die op EG-niveau nog niet zijn vastgesteld. Een 
illustratiee hiervan vormt het gebruik van een document inzake 'relevante metabo-
lieten'' (omzettingsproducten). 

Dee toelatingscriteria hebben betrekking op 'het bestrijdingsmiddel en zijn omzet-
tingsproducten'' (art. 3, eerste lid, (a)). Eén van die criteria vereist dat, naast de 
aardd en hoeveelheid van de werkzame stoffen, zo nodig ook de in toxicologisch en 
ecotoxicologischh opzicht belangrijke omzettingsproducten kunnen worden bepaald. 
Ditt overeenkomstig communautair vastgestelde methoden of overeenkomstig door 
dee betrokken minister vastgestelde of goedgekeurde methoden (art. 3, eerste lid, 
(b)).. De dossiervereisten voor de werkzame stof geven aan dat het nodig kan zijn 
apartee studies te verrichten voor onder meer metabolieten als deze een relevant 
risicoo vormen voor niet-doelorganismen of voor de kwaliteit van het water, de 
bodemm of de lucht (bijlage II richtlijn 91/414, sub 7). De betekenis en reikwijdte 
vann deze laatste bepaling staat of valt met wat wordt verstaan onder 'relevant'. Het 
doorr Nederland opgestelde 'Guidance Document on Relevant Metabolites' is, ook 
toenn het nog niet in EG-verband was vastgesteld, door het CTB toegepast. In dit 
documentt Hjkt een ruime uitleg te worden gegeven aan het begrip 'niet-relevant', 
opp basis waarvan veel metabolieten buiten de beoordeling vallen.146 

Pres.. CBB 15 december 2000, M en R 2001/4, nr. 52 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
CTB-Toelichting,, nr. 24, 1999, p. 2. HTB 02, B, par. 4, 1 (k). 
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Nuu het hier keuzes betreft die ver gaand bepalen welke gegevens worden betrok-
kenn bij de toelatingsbeoordeling, moet betwijfeld worden of de besluitvorming 
hieroverr tot de bevoegdheid van het CTB behoort. Art. 4, tweede en derde lid, 
Bmw,, bepaalt dat de minister regels stelt over de te leveren gegevens dan wel 
hett achterwege laten daarvan. De aan het CTB op dit gebied toegekende be-
voegdheden,, zoals in art. 20 Rtb95, zijn beperkt. Een duidelijke bevoegdheids-
toekenningg en procedure is hier van belang. 

Dossiervereistenn betreffen niet alleen de te leveren gegevens, maar ook de 
daaraann ten grondslag liggende onderzoeksmethoden en de kwaliteit van het 
onderzoek.. De GLP-vereisten (Good Laboratory Practice) uit de richtlijn lijken 
hierr onvoldoende geïmplementeerd te zijn, nu voor het al of niet van toepassing 
zijnn daarvan naar het aanvraagformulier wordt verwezen. 

Dee Rtb95 vereist in art. 22, eerste lid, dat het onderzoek verricht is onder goede 
laboratorium-praktijkenn (GLP)147 maar dit vereiste is van toepassing waar het 
aanvraagformulierr dat aangeeft (art. 22, tweede en derde lid). Voorzover EG-dos-
siervereistenn gelden, bepaalt niet het aanvraagformulier maar richtlijnbijlage III in 
hoeverree GLP vereist is. Deze bijlage bevat slechts zeer beperkte en tijdelijke 
afwijkingsmogelijkheden. . 

All  met al lijk t met betrekking tot de dossiervereisten te kunnen worden geconclu-
deerdd dat, hoewel over deze vereisten informatie wordt verstrekt in de HTB, de 
CTB-infobulletinss en EG-documenten, de bevoegdheden en procedures zowel op 
nationaall  niveau als op EG-niveau niet altijd duidelijk en controleerbaar zijn 
geregeld. . 

11.4.211.4.2 Wie levert de onderzoeksgegevens? 

Inn 1991 en in 1992 oordeelt het CBB dat de Bmw geen uitsluitsel biedt op de 
vraagg door wie de 'voorafgaande onderzoekingen' bedoeld in art. 3, eerste lid 
(b)) (Bmw-oud), dienen te worden verricht.148 

Hett CBB overweegt dat uit het systeem van de (toenmalige) Bmw niet kan worden 
afgeleidd wie de 'voorafgaande onderzoekingen' dient te verrichten. De tekst geeft 
geenn uitsluitsel over wie het onderzoek heeft te verrichten, aldus het CBB.149 

Dee toenmalige Bmw bepaalde dat de minister regels stelt omtrent het indienen 
vann een aanvraag. Daarbij werd in de toelatingspraktijk ervan uitgegaan dat de 
aanvragerr de gegevens levert. Ook uit de uitvoeringsregelgeving en de wetsge-

Inn de dossiervereisten van richtlijn 91/414 is dit vereiste opgenomen in bijlage II onder 2.1. Voor 
dee GLP-richtlijn zie Deel II par. 6.13. 
CBBB 13 december 1991, ABKort 1991, 1414 (Voorbraak, deelnemend Luxan, gesloten dossier). 
CBBB 13 november 1992, AB 1993, 273, M en R 1994/4 nr. 46 m.nt. Jans, SEW6 1994, p. 450 
m.nt.. Temmink. 
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schiedeniss komt naar voren dat de aanvrager de gegevens levert.150 

Inmiddelss heeft wetswijziging plaatsgevonden. De wettekst luidt nu dat de 
ministerr regels stelt, onder meer over de 'bij een aanvraag door de aanvrager 
overr te leggen gegevens' (Bmw art. 4, tweede lid). Art. 13 van richtlijn 91/414 
bepaaltt dat de aanvrager een dossier levert dat voldoet aan de dossiervereisten, 
zijj  het dat daarbij 'onverminderd' wordt verwezen naar de wederzijdse erken-
ningsregelingg van art. 10 van de richtlijn, voor middelen die al in een andere 
lidstaatt zijn toegelaten. Een toelatingaanvrager kan niet volstaan met een betrek-
kelijkk algemene verwijzing naar de openbare literatuur: 'Naar het oordeel van het 
Collegee kan niet van verweerder worden verlangd dat hij een zoektocht door een 
grotee hoeveelheid openbare literatuur onderneemt, waarbij - zoals appellante zelf 
heeftt gesteld - ook nog eens onderdelen van die literatuur in onderlinge samen-
hangg moeten worden gezien, teneinde te kunnen vaststellen of de vragen afdoen-
dee worden beantwoord en de aanvraag dus compleet is.'151 

11.4.2.111.4.2.1 Gegevenslevering bij onderzoek in een andere lidstaat 
Wanneerr voor een bestrijdingsmiddel proeven of analyses al in een andere lid-
staatt zijn verricht, mag niet onnodig herhaling vereist worden. Sinds de imple-
mentatiee van richtlijn 91/414 bepaalt de Rtb95 hierover - samengevat - voor 
gewasbeschermingsmiddelenn het volgende. 

Wanneerr bij een aanvraag gegevens zijn geleverd, ontleend aan proeven en analy-
sess voor toelating in een andere lidstaat, kan hiervan alleen een herhaling worden 
geëistt wanneer de toelating in de andere lidstaat niet op de betreffende gegevens 
iss gebaseerd of wanneer de agrarische, fytosanitaire en ecologische omstandighe-
denn niet vergelijkbaar zijn. De aanvrager dient dit met redenen omkleed aan te 
gevenn en daarbij documenten over te leggen om de beweerde vergelijkbaarheid te 
stavenn (Rtb95, art. 23).152 

All  voor de inwerkingtreding van de richtlijn was het niet toegestaan onnodig 
herhalingg van onderzoek te eisen. Het Hof van Justitie sprak zich hierover in 
19811 uit in verband met een bestrijdingsmiddel dat wel in Frankrijk maar niet in 
Nederlandd was toegelaten.153 

'Hett staat een Lid-Staat weliswaar vrij om een product als het onderhavige, dat in 
eenn andere Staat reeds is toegelaten, aan een nieuwe onderzoeks- en toelatingspro-
ceduree te onderwerpen, doch de autoriteiten van de Lid-Staten moeten niettemin 
bijdragenn aan een verlichting van de controles in het intra-communautaire handels-

1500 Bijvoorbeeld Beschikking toelating bestrijdingsmiddelen, art. 4 en 5 (oud) en TK 1973-1974, 11 
262,, nr. 5, p. 8. 

1511 CBB 3 juli 2003, AWB 02/649, n.g. (A te X, dichloorvos). 
1522 De wederzijdse-erkenningsregeling van richtlijn 91/414 (art. 10) gaat verder. Toelating in de ene 

lidstaatt zal dan, bij aanvraag, in principe leiden tot toelating in een andere lidstaat (Rtb95 art. 28 
jo.. richtlijn 91/414, art. 10). 

1533 HvJEG 17 december 1981, zaak 272/80 , Jur. 1981, 3277, SEW 10 (1982), p. 716-726 m.nt. D.J. 
Keurr (Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, Fumicot/Fumispore). 
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verkeer.. Hieruit volgt dat zij niet nodeloos technische of chemische analyses of 
laboratorium-proevenn mogen eisen, wanneer dezelfde analyses en proeven reeds in 
eenn andere Lid-Staat zijn verricht en de resultaten ervan ter beschikking van die 
autoriteitenn staan of hun desgevraagd ter beschikking kunnen worden gesteld.' 

Hett vereisen van een nieuwe onderzoeks- en toelatingsprocedure was dus in het 
kaderr van het toenmalige EEG-Verdrag toegestaan, maar was wel aan beperkin-
genn onderhevig.154 In vervolg op deze uitspraak oordeelt het Hof Den Haag dat 
hett vereisen van onderzoek in strijd is met de geest van het Verdrag. Bij de 
aanvraagg tot toelating zijn de resultaten van het in Frankrijk gedane onderzoek 
terr kennisneming gezonden. Hieruit kan echter nog niet worden geconcludeerd 
datt geen nader onderzoek mocht worden verlangd. Het Hof weegt niet af óf wel 
sprakee was van nodeloos onderzoek. De genuanceerde uitspraak van het Hof van 
Justitiee wordt door het Hof Den Haag minder genuanceerd opgevolgd.155 

11.4.2.211.4.2.2 De zorg voor levering van gegevens uit een andere lidstaat 
Opp de vraag wie nu moet zorg dragen voor het leveren van de onderzoeksgege-
venss die in een andere lidstaat beschikbaar zijn, concludeert het CBB in 1992 dat 
hierr een taak ligt voor de Nederlandse autoriteiten. 

Inn verband met de toelating van een middel dat in Frankrijk was toegelaten en 
waarvann bij de Franse autoriteiten gegevens beschikbaar waren, overweegt het 
CBBB dat '... van de Nederlandse autoriteiten mocht worden gevergd dat zij de 
Fransee autoriteiten hadden verzocht om hun de resultaten van technische of chemi-
schee analyses of van laboratoriumproeven met betrekking tot het te importeren - en 
mett het oog daarop toe te laten - bestrijdingsmiddel ter beschikking te stellen'. Het 
CBBB baseert zijn conclusie in deze zaak mede op de hiervoor aangehaalde uit-
spraakk van het Hof van Justitie156 over het niet nodeloos eisen van technische of 
chemischee analyses of laboratoriumproeven die al in een andere lidstaat zijn ver-
richt.. Deze conclusie is met name gebaseerd op de Franse en Engelse vertalingen 
waaruitt blijkt dat de betreffende resultaten 'op verzoek van die autoriteiten' tot hun 
beschikkingg kunnen worden gesteld. De zorg voor de belasting van de administra-
tiee mag hierbij geen rol spelen en art. 36 EG kan daartoe niet worden ingeroepen, 
tenzijj  de grenzen van wat in redelijkheid kan worden verlangd, worden overschre-
den.157 7 

1544 Eerder overwoog het Hof in verband met parallelimport van een geneesmiddel dat het aan de lidsta-
tenn is - binnen het kader van Verdrag - te beslissen over de ernst van de te verrichten controles. De 
uitzonderingg van het (toenmalige) art. 36 Verdrag mocht niet worden ingeroepen voor een regeling 
diee in wezen zijn oorzaak vindt in de zorg voor de belasting van de administratie (HvJEG 20 mei 
1976,, zaak 104/75, Jur. 1976, p. 613, NJ 1976, 548, SEW 10/11, 1976, p. 559-570 m.nt. V.v.T., 
Dee Peijper, Centrafarm) {zie Deel II par. 4.6.5). 

1555 Aldus annotator Mulder. Hof Den Haag 29 oktober 1982, SEW 1984, p. 99-102 m.nt. A.M., NJ 
1983,, 645. 

1566 HvJEG 17 december 1981, zaak 272/80, Jur. 1981, 3277 (Fumicot). 
1577 CBB 13 november 1992, M en R 1994/4, nr. 46 m.nt. Jans, SEW6, 1994, p. 450-456 m.nt. H.G.-

A.. Temmink (Even Parijs bellen). 
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Hett CBB legt in zijn verwijzing naar zaak 272/80 de nadruk op het doen van het 
verzoekk door de autoriteiten, zich baserend op de passage 'desgevraagd' ('at 
theirr request') en op de redelijkheidsafweging inzake de belasting van de admi-
nistratie.. De uitspraak in zaak 272/80 richt zich mijns inziens niet zozeer op wie 
dee gegevens moet opvragen maar op het voorkomen dat opnieuw onderzoek 
vereistt wordt indien gegevens ter beschikking (kunnen) staan. De vertrouwelijk-
heidd van gegevens kan aan de beschikbaarheid in de weg staan.l58 

Dee passage uit het arrest 272/80 komt in een ander licht te staan wanneer 
niett het verzoek om gegevens, maar het beschikbaar kunnen stellen daarvan cen-
traall  wordt gesteld. Ten tijde van deze uitspraak stond het gesloten-dossierstelsel 
bijj  de toelating overigens ter discussie (zie par. 11.4.4). Deze jurisprudentie 
maaktt duidelijk dat de zorg voor de belasting van de administratie een onvol-
doendee draagkrachtige motivering biedt voor een handelsbeperkende regeling. 
Onvoldoendee lijk t in deze laatste uitspraak mee te wegen dat een groot aantal 
gegevenss in het dossier ontbrak, onder meer over de samenstelling van het pro-
duct.. Elders verrichte onderzoeken waren niet bijgevoegd en er lijk t niet gericht 
tee worden verwezen naar deze onderzoeken elders, terwijl de aanvrager op voor-
handd evenmin duidelijkheid biedt over de vergelijkbaarheid van (teelt)omstan-
digheden.. Daarbij lijk t voor de rechter niet mee te wegen of de gegevens door 
dee toelatingaanvrager in redelijkheid geleverd konden worden. De afweging of 
inn redelijkheid beschikt kan worden over de gegevens, had in deze uitspraak 
alleenn betrekking op het bestuur. 

Dee wederzijdse-erkenningsregeling van richtlijn 91/414 (art. 10) brengt mee 
datt geen herhaling mag worden geëist van onderzoek dat al in een andere lidstaat 
inn het kader van een toelating werd verricht. De aanvrager moet daarbij wel 
documentenn verstrekken ter staving van de beweerde vergelijkbaarheid. Een 
algemeenn richtlijnvoorschrift is dat de aanvrager een dossier levert dat voldoet 
aann de dossiervereisten, tenzij anders aangegeven (art. 13). Omdat daarbij 'on-
verminderd'' wordt verwezen naar art. 10, is niet duidelijk wie de betreffende 
gegevenss levert inzake de proeven en analyses die al zijn verricht voor toelating 
inn andere lidstaten. De Rtb95 is daarover wel duidelijk: de gegevens moeten bij 
dee aanvraag zijn overgelegd.159 Ingevolge richtlijn 91/414 hebben zowel lidsta-
tenn als aanvragers informatieverplichtingen. Lidstaten dienen per toelating dos-
sierss samen te stellen en deze 'desgevraagd' aan andere lidstaten en de Commis-
siee te verstrekken, alsmede alle 'voor een volledig begrip van de aanvragen 
nodigee inlichtingen'. Lidstaten zijn ook verplicht desgevraagd ervoor te zorgen 
datt de aanvragers afschriften verschaffen van dossiers (art. 9, vijfde lid, richt-
lijn) .. De Rtb95 bevat wel een bepaling over het leveren van een afschrift van 
dossierss aan de betreffende instanties, maar deze betreft de aanwijzing van een 
werkzamee stof (art. 15, vierde lid). De implementatie van de richtlijnvoorschrif-
tenn in de Rtb95 lijk t op dit punt onvolledig te zijn. 

Ziee hierover ook het commentaar op 'Even Parijs bellen' van H.A.G. Temmink in SEW 6, 1994, 
p.. 450-456, met name p. 455. 
Rtb955 art. 23, eerste lid. In dit artikel worden de vereisten vanuit een andere invalshoek geformu-
leerd,, door aan te geven wanneer wèl herhaling geëist kan worden. 
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All  met al is met de implementatie van richtlijn 91/414 verduidelijkt dat de 
aanvragerr de dossiergegevens levert. Voor de levering aan een lidstaat van gege-
venss van onderzoeken die in het kader van toelating in een andere lidstaat zijn 
verricht,, is dat minder duidelijk. Lidstaten hebben verplichtingen tot het samen-
stellenn van dossiers over aanvragen en tot het verstrekken van informatie daar-
overr aan andere lidstaten en de Commissie. Zij dienen er ook voor te zorgen dat 
aanvragerss afschriften van documentatie inzake dossiers verstrekken aan de 
anderee lidstaten. Dit sluit aan op het systeem van de richtlijn, waarbij de toela-
tingaanvragerr dossiergegevens levert. Daaruit kan worden afgeleid dat deze 
informatie,, zo nodig via bemiddeling van de lidstaat, maar wel geleverd door de 
toelatingaanvragerss of -houders, op tafel komt. Daarmee in lijn is ook de weder-
zijdse-erkenningsregelingg waarbij de toelatingaanvrager documenten moet ver-
strekkenn ter staving van de beweerde vergelijkbaarheid. Met deze systematiek 
lijk tt de lijn van 'Even Parijs bellen' nu meer genuanceerd te zijn uitgewerkt. 

11.4.2.311.4.2.3 Verhouding tot Awb-vereisten inzake gegevenslevering 
Hoee verhoudt de huidige Bmw-regeling zich op het punt van de gegevenslevering 
tott de vereisten uit de Awb? De Awb bepaalt dat de aanvrager van een beschik-
kingg de gegevens levert die nodig zijn en 'waarover hij redelijkerwijs de beschik-
kingg kan krijgen' (art. 4:2, tweede lid). Hoewel dit uitgangspunt ook van toepas-
singg lijk t te zijn op de toelatingsaanvraag, zijn de begrenzingen - de gegevens 
moetenn 'nodig' zijn voor de beslissing en de aanvrager moet 'redelijkerwijs' de 
beschikkingg erover kunnen krijgen - moeilijker inpasbaar in de Bmw-systema-
tiek,, vanwege het geldende dossierstelsel. Als gevolg daarvan moeten bijvoor-
beeldd ook gegevens geleverd worden die de overheid al heeft, maar die nodig 
zijnn omdat het dossierstelsel dat vereist. Dit gesloten-dossierstelsel van de Bmw 
biedtt maar zeer beperkt ruimte voor een redelijkheidsafweging (zie paragraaf 
11.4.4). . 

11.4.311.4.3 Het gebruik van gegevens uit de openbare literatuur 

Dee Bmw en de uitvoeringsregelgeving bevatten geen bepaling over het bij de 
beoordelingg betrekken van gegevens uit de openbare literatuur, naast de gegevens 
uitt het onderzoek van de toelatinghouder. Aanvullend gebruik van deze gegevens 
kann van belang zijn omdat onderzoeksresultaten sterk kunnen verschillen van 
dossiergegevenss (zie par. 1.2.4.4). Bovendien verplicht art. 3:2 Awb het be-
stuursorgaann tot het bij de voorbereiding van een besluit vergaren van de nodige 
kenniss omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. 

Uniformm beginsel A.2.C van richtlijn 91/414 vereist dat behalve met dos-
sierinformatiee rekening wordt gehouden met andere relevante technische en 
wetenschappelijkee informatie waarover het bevoegd gezag redelijkerwijs kan 
beschikken,, zowel in verband met de werking als de mogelijke schadelijke effec-
tenn van gewasbeschermingsmiddelen of componenten daarvan.160 De Uniforme 
Beginselenn zijn geïmplementeerd via het Besluit uniforme beginselen. Aangeno-

Gemeenschappelijkk beginsel 7a van richtlijn 98/8 is vergelijkbaar. 
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menn kan worden dat ook art. 3, eerste lid, Bmw, deze verplichting omvat tot het 
betrekkenn van relevante openbare literatuur bij de beoordeling. Het vereiste van 
beoordelingg ' . .. op grond van de stand van de wetenschappelijke kennis...' lijk t 
datt te veronderstellen. Niet duidelijk is hoe ver verplichtingen op dit gebied 
preciess gaan, hoe structureel gewerkt wordt met openbare gegevens en hoe 
zwaarr deze wegen bij het beoordelingsproces. De HTB stelt dat: 'Uitgangspunt 
iss dat beschikbare openbare literatuur en meetgegevens meewegen in de besluit-
vorming.. Als het College daarvan gebruik maakt bij de beoordeling, dan wordt 
datt in de onderbouwing van het besluit vermeld en wordt daaraan gerefe-
reerd.'1611 Verder is geen beleid op dit gebied vastgelegd. 

Navraagg bij het CTB leert dat naar openbare literatuur niet systematisch wordt 
gezocht.. Wel zijn er openbare bronnen die als achtergrondmateriaal verzameld en 
(zoo nodig) gebruikt worden. Ook openbare informatie die anderszins voorhanden 
is,, wordt zonodig gebruikt ter ondersteuning van het beoordelingsproces. Er zijn 
geenn procedures vastgelegd voor het gebruik van openbare literatuur.162 

'Openbaree literatuur' omvat ook meetresultaten. In de HTB zijn uitgangspunten 
vastgelegdd voor het meenemen van meetgegevens. Criteria daarvoor zijn nog in 
ontwikkeling,, aldus de HTB.163 

Gegevenss van waterbeheerders worden wel gebruikt bij het beoordelingsproces. De 
technischee kwaliteit en het causale verband zijn hierbij belangrijke punten. Een 
'bestrijdingsmiddelenatlas'' over bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is in 
ontwikkeling.164 4 

Dee richtlijnen noch de Bmw bevatten een verplichting voor de toelatinghouder 
omm bij de toelatingsaanvraag, naast de eigen onderzoeksgegevens, ook beschikba-
ree gegevens uit openbare literatuur te leveren. 

11.4.411.4.4 Het gesloten-dossierstelsel 

Off  de gegevens van door anderen verrichte onderzoeken ook door een lidstaat 
gebruiktt mogen worden, wordt bepaald door het dossierstelsel. De Bmw bevat 
sindss 1994 een gesloten-dossierstelsel. Dit houdt in dat een toelatingaanvrager in 
principee niet mag verwijzen naar onderzoeksgegevens die door een eerdere aan-
vragerr zijn geleverd aan de toelatingsinstantie. Het doel daarvan is de eerdere 
toelatingaanvrager/-houderr niet in een nadelige positie te brengen ten opzichte 
vann latere toelatingaanvragers/-houders. Iedere toelatinghouder moet in principe 
dezelfdee gegevens leveren en hetzelfde onderzoek doen. Naar gegevens van 
anderenn mag worden verwezen als dezen daar toestemming voor verlenen of na 

HTBB versie 02, par. 2.7.3.1. 
I.. Rol, CTB, e-mail 22 september 2003. 
HTBB versie 0.2, Risico voor milieu: gebruik meetgegevens. 
I.. Rol, CTB, e-mail 22 september 2003. Zie ook <www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl>. 

http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl
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hett verstrijken van een bepaalde periode. Het gesloten-dossierstelsel is neerge-
legdd in de art. 3 en 4 Bmw jo. art. 24 Rtb95. 

Omdatt de geslotenheid van het dossier in tijd beperkt is, wordt het stelsel 
aangeduidd als een beperkt gesloten-dossierstelseï. Gegevensverstrekking is niet 
vereistt indien: 

hett openbare gegevens betreft; 
dee leverancier van gegevens schriftelijk heeft verklaard geen bezwaar te heb-
benn tegen het gebruik van de gegevens door de aanvrager; 
hett gegevens betreft voor een toelating waarbij na eerdere toelating meer dan 
tienn jaar zijn verstreken; 
hett gegevens betreft voor een verlenging of wijziging waarbij na eerdere 
verlengingg meer dan vijfjaar zijn verstreken; 
dee gegevens vóór 5 februari 1994 zijn overgelegd. 

Inn deze gevallen mogen toelatinghouders verwijzen naar gegevens in eerdere 
dossiers.165 5 

TerugblikTerugblik dossierstelsel 
Dee Bmw heeft de wettelijke basis voor het dossierstelsel sinds 1994.166 Sinds 
19822 werd een gesloten-dossier stelsel gehanteerd op basis van een ambtelijke 
instructie.1677 Naar het oordeel van de voorzitter CBB wees de (toenmalige) 
tekstt van art. 3 Bmw echter meer in de richting van een open dan van een geslo-
ten-dossierstelsel.168 8 

Dee voorzitter wijst onder meer op de parlementaire behandeling van de Dierge-
neesmiddelenwett (waarvan het ontwerp in 1983 bij de Tweede Kamer werd inge-
diend)) waarbij de invoering van het gesloten-dossierstelsel omstreden bleek. Vanuit 
hett bedrijfsleven werden met name door de B.V. Luxan ernstige bezwaren geuit 
tegenn het gesloten-dossierbeleid dat inmiddels in het kader van de Bmw-toelating 
wass ingevoerd. Dit werd ervaren als een oneigenlijke wijze van verlengen of cre-
ërenn van octrooibescherming. Aan het gesloten-dossier stelsel in de Diergeneesmid-
delenwett werd vervolgens een beperking in tijd toegevoegd (r.o. 7.6 en 7.7). 
Annotatorr Dute wijst erop dat de voorzitter de Bmw interpreteert in het licht van 
dee ontwerp-richtlijn voor gewasbeschermingsmiddelen, die een gesloten-dossier-
stelsell  bevat. Een dergelijk stelsel, dat in gematigde vorm politiek niet meer om-
stredenn is, geldt inmiddels ook voor geneesmiddelen, aldus de annotator. 

Dee dossiers zijn dan open (hetgeen niet wil zeggen openbaar). 
Bmw-wijzigingg van 22 december 1993, Stb. 1994, 51. Inwerkingtreding 5 februari 1994. 
Stcrt.Stcrt. 1982, 204. Zie over de geschiedenis van het gesloten-dossierstelsel (tot 1990) Vogelezang-
Stoutee en Matser 1990, p. 226-228. 
Vz.. CBB 25 juni 1990, UCB 1990 nr. 47 m.nt. JCJD (Voorbraak/minister LNV). 
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Inn 1991 wordt voorzien in een aanpassing van de Beschikking toelating bestrij-
dingsmiddelen169,, waarmee op voorlopige basis verdere toepassing wordt gege-
venn aan het gesloten-dossierstelsel. 
Naa de voorzitter oordeelt nu het CBB dat de toenmalige Bmw geen basis biedt 
voorr een dergelijk stelsel.170 

Hett betreft het beroep van een toelatinghouder tegen de niet-verlenging van zijn 
toelating.. Een verlenging is geweigerd omdat de toelatinghouder geen toestemming 
(meer)) krijgt (van toelatinghouder Luxan) om te verwijzen naar bepaalde gegevens. 
Hett CBB komt via een andere weg tot dezelfde conclusie als de voorzitter. Het 
overweegtt dat de Bmw geen uitsluitsel geeft over wie de vereiste 'voorafgaande 
onderzoekingen'' (art. 3) dient te verrichten. De toepassing van het gesloten-dos-
sierbeginsell  is ingegeven door de behartiging van andere belangen dan die gemoeid 
mett de verwezenlijking van de wet. Deze belangen maken evenwel geen deel uit 
vann de ter beoordeling van het concrete geval toegekende bevoegdheid. De aan-
zienlijkee beoordelingsvrijheid van de minister bij de toelating van bestrijdingsmid-
delen,, wordt beperkt door de doelstellingen van de wet. Ten aanzien van elk ver-
zoekk om toelating moet de landbouwkundige doelstelling van de wet (verzekering 
vann de deugdelijkheid) en de milieubeschermingsdoelstelling van de wet (voorkó-
menn van schadelijke nevenwerkingen) worden verwezenlijkt. De wet biedt geen 
ruimtee voor het in aanmerking nemen van andere belangen, aldus het CBB. 
Naarr de mening van annotator Dute dient de gegevensbescherming niet beschouwd 
tee worden als een octrooibescherming maar dient deze om de nadelige situatie te 
voorkomenn waarin de Bmw de eerste toelatinghouder brengt doordat gegevens 
moetenn worden overgelegd. 

Toepassingg van het gesloten-dossierstelsel was na deze uitspraak niet meer moge-
lijk .. Aan de lopende Bmw-wetswijziging wordt daarom een onderdeel over het 
gesloten-dossierstelsell  toegevoegd.171 Vanuit de Tweede Kamer rijzen hiertegen 
bezwaren,, vooral omdat het gesloten-dossierbeginsel het aantal dierproeven zal 
doenn toenemen. In vervolg op een Kamermotie verwijdert de minister het onder-
deell  'gesloten dossier' uit het wetsvoorstel.172 Daarna volgt een afzonderlijk 
wetsvoorstell  over het gesloten-dossierstelsel, met termijnen voor het gesloten zijn 
vann dossiers en met een regeling ter beperking van het aantal dierproeven.173 

Hiermeee wordt vooruitgelopen op de implementatie van richtlijn 91/414.174 Tij -
denss de Kamerbehandeling worden diverse vraagtekens geplaatst bij de beperkt-
heidd van de dierproefregeling. 

1699 Stcrt. 1991, 60. 
1700 CBB 13 december 1991, UCB 1991, nr. 84, m.nt. JCJD (Voorbraak/minister LNV, gesloten dos-

sier). . 
1711 TK 1991-1992, 20 319, nr. 12 (tweede nvw). 
1722 TK 1991-1992, 20 319, nr. 14 (amendement Beckers-de Bruijn) en nr. 15 (derde nvw). 
1733 TK 1992-1993, 23 156, 1-3. 
1744 Mvt p. 7-9. 
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Dee regeling heeft geen betrekking op onderzoek voor middelen waarvan de toela-
tingaanvraagg nog loopt.175 De regeling betreft alleen ongewervelde dieren.176 

Enn er is alleen een verplichting tot het inwinnen van inlichtingen, niet tot het delen 
vann gegevens.177 

Hett wetsvoorstel wordt evenwel ongewijzigd aangenomen.178 Een jaar later 
wordtt de regeling gewijzigd met het oog op de dierproefproblematiek (zie par. 
11.4.5). . 

11.4.4.111.4.4.1 Jurisprudentie over het gesloten-dossierstelsel 
Bijj  een onjuiste toepassing van het gesloten-dossierbeginsel, is intrekking van een 
toelating,, naar het oordeel van de president van het CBB, een redelijk middel tot 
herstell  van de fout. 

Enkelee dagen na inwerkingtreding van de wetswijziging waarmee het gesloten-
dossierstelsell  werd (her-)ingevoerd, levert toelatinghouder D. gegevens aan het 
CTB.. Toelatingaanvrager L. verwijst bij een aanvraag nadien naar deze gegevens 
alss zijnde 'reeds bekend'. Aan L. wordt toelating verleend maar deze wordt, na 
bezwaarr door toelatinghouder D. vanwege de geslotenheid dossier van het dossier, 
ingetrokkenn met onmiddellijke ingang, onder verlening van een opgebruiktermijn. 
Dee intrekking op korte termijn was naar voorlopig oordeel een redelijk middel om 
dee fout zoveel mogelijk te herstellen. Wel dient de opgebruiktermijn te worden 
verruimd,, aldus de president van het CBB.179 

Dee betekenis van het al of niet gesloten zijn van het dossier wordt geïllustreerd 
inn de volgende uitspraak van de president van het CBB. Het betreft de periode 
vann overgang van het open naar het gesloten stelsel. Nu bepaalde gegevens nog 
onderr het open dossier vallen en nu de in werking getreden overgangsregeling 
soepeleree onderzoekseisen met zich meebrengt, kon toelating worden aange-
vraagdd zonder levering van de betreffende gegevens. 

Toelatingaanvragerr H. levert na 5 februari 1994 - de datum waarop het gesloten-
dossierstelsell  een wettelijke basis krijgt - aanvullende gegevens inzake milieu-
effecten,, voor de aanvraag tot verlenging van een toelating. Toelatingaanvrager A. 
kan,, voor een middel op basis van dezelfde stof, dus niet verwijzen naar deze 

1755 Deze beperking werd aangebracht na advisering door de Raad van State, omdat de EG-richtlijn niet 
meerr ruimte biedt, aldus de Raad. Deze 'omissie is reeds ambtelijk richting Brussel gesignaleerd' 
alduss de regering (TK 1992-1993, 23 156, nr. 6, p. 6.). 

1766 De Richtlijn heeft alleen betrekking op gewervelde dieren (...). en de regering ziet geen aanleiding 
dee regeling op de proeven met ongewervelde dieren van toepassing te verklaren (TK 1992-1993, 23 
156,, nr. 6, p. 7.). 

1777 De regering acht de huidige regeling voldoende verplichtend. Wanneer men niet tot overeenstem-
mingg kan komen, wordt uiteindelijk een verplichting tot delen van gegevens opgelegd, aldus de 
regeringg (TK 1992-1993, 23 156, nr. 6, p. 4.). 

1788 Stb. 1994, 51. 
1799 Pres. CBB 7 juni 1995, M en R 1996/2, nr. 18K. Zie over deze uitspraak ook par. 10.4.5.1. 
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aanvullendee gegevens. Wel kan A. verwijzen naar de onderzoeksgegevens die H. 
vóórr 5 februari 1994 leverde. Omdat de aanvraag van A. dateert van 2 juni 1994, 
hoeftt deze namelijk de aanvullende gegevens (nog) niet te leveren vanwege de 
inmiddelss geldende overgangsregeling van art. 9 Besluit milieutoelatingseisen 
bestrijdingsmiddelen.. 18° 

Inn het onderstaande zaak is een procedurele verlenging naar de mening van de 
presidentt van het CBB terecht geweigerd, nu de toelatinghouder geen verwij s-
rechtt heeft naar een open dossier en eigen onderzoeksgegevens niet tijdig levert. 

Hett besluit tot niet-verlenging van de toelating van middelen op basis van bentazon 
vanwegee uitspoeling naar het grondwater, wordt gewijzigd nadat gegevens van 
toelatinghouderr B. tot de conclusie leiden dat de meetresultaten waarop de besluit-
vormingg is gebaseerd een onjuist beeld geven van het uitspoelingsrisico. De betref-
fendee toelatingen zijn daarom verlengd. Toelatinghouder A. kan niet verwijzen 
naarr de gegevens van B. omdat deze gegevens onder het gesloten dossier vallen. 
Hett door A. in gang gezette onderzoek is nog niet afgerond, zodat hij nog geen 
gegevenss kan leveren. De kern van het geschil betreft de vraag of een procedurele 
verlengingg had moeten worden verleend teneinde A. in de gelegenheid te stellen 
hett onderzoek af te ronden. De president oordeelt dat het CTB terecht het stand-
puntt inneemt dat verzoekster A. reeds jaren bekend was met het feit dat sinds 
beginn 1995 aan vigerende milieu-eisen moest worden voldaan. Nu niet kan worden 
gezegdd dat verzoekster terzake niet nalatig is geweest, bestaat er voorshands geen 
redenn haar alsnog in de gelegenheid te stellen de betreffende studie in het kader 
vann een verdere verlengde toelating af te ronden.181 

Eenn overgangsregeling die het CTB vaststelt voor het aflopen van de mogelijk-
heidd van verwijzing naar een open dossier - na aanscherping van residuvereisten 
-- houdt geen stand nu vaststaat dat niet meer wordt voldaan aan de toelatingscri-
teria. . 

Verzoekster,, toelatinghouder A., betwijfelt of het dossier van toelatinghouder C. 
well  compleet is. De residuvereisten zijn door het CTB aangescherpt, waardoor de 
open-dossiergegvenss achterhaald zijn. A. heeft een kostbaar dossier moeten leve-
ren.. Het CTB meent dat toelatinghouder C. onder de overgangsregeling valt (die 
werdd gepubliceerd in het CTB-infobulletin) en kan verwijzen naar het open dos-
sier.. De president concludeert anders, nu vaststaat dat niet wordt voldaan aan de 
toelatingscriteriaa en schorst de toelating van C.182 

Pres.. CBB 1 maart 1996, ABkort 1996, 219, KG 1996, 140, M en R 1997/6, nr. 79 m.nt. Vogele-
zang-Stoutee (Hoechst Schering AgrEvo Nederland/minister LNV, deelnemend Agrichem, desmedi-
fam). . 
Pres.. CBB 5 juni 2000, M en R 2001/4, nr. 51 m.nt. Vogelezang-Stoute onder nr. 52 (AgriChem, 
bentazon). . 
Pres.. CBB 15 december 2000, M en R 2001/4, nr. 52 m.nt. Vogelezang-Stoute (Aventis CropScien-
cee Benelux, deelnemend Chimac Agriphar, Proplant, propamocarb-hydrochloride). 
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Voorr de verlenging van de toelating van het middel metamitron kan toelatinghou-
derr A. niet meer verwijzen naar het open dossier. Onderhandelingen met toela-
tinghouderr B. over het leveren van (dierproef)onderzoeksgegevens lopen spaak. 
Dee gegevens van onderzoek dat toelatinghouder A. uiteindelijk zelf laat uitvoe-
ren,, zijn niet tijdig gereed. 

Hett CBB overweegt dat het risico van het ontbreken van gegevens in het open 
dossier,, waarvan de aanvrager redelijkerwijs mag menen dat zij zich daar wel in 
bevinden,, niet geheel bij de aanvrager kan worden gelegd. De consequentie is 
hooguit,, zoals in dit geval, dat de aanvrager pas in een later stadium te horen 
krijgtt dat bepaalde gegevens ontbreken en dat hij daar alsnog zelf voor moet zor-
gen.. Deze vertraging mag de aanvrager dan niet worden aangerekend, aldus het 
CBB.. A. kan geen verwijt worden gemaakt eerst getracht te hebben met B. tot 
overeenstemmingg te komen over een verwijsrecht. Van de duur van de onderhan-
delingenn kan A. evenmin een verwijt worden gemaakt. Het CBB concludeert dat 
verweerderr bij de nieuw te nemen beslissing niet anders zal kunnen besluiten dan 
dee toelating procedureel te verlengen tot een datum waarop A. redelijkerwijs de 
gegevenss betreffende de door haar in gang gezette onderzoeken aan verweerder 
heeftt kunnen verschaffen en deze daarover een definitief oordeel heeft kunnen 
vellen.183 3 

Mett deze uitspraak lijk t de balans van de belangenafweging, die bij de interpreta-
tiee van het dossierstelsel onvermijdelijk gemaakt wordt, door te buigen in de 
richtingg van de toelatinghouder die open-dossiergegevens gebruikt. De toela-
tinghouderr die niet op de hoogte is van het gesloten zijn van het dossier, lijk t een 
grotee kans te hebben beloond te worden met een procedurele verlenging. 

11.4.511.4.5 De dierproefregeling 

Terr beperking van het aantal dierproeven bevatten de dossierbepalingen een 
dierproefregelingg die de toelatingaanvrager verplicht bij het CTB te informeren 
wiee ten behoeve van eerdere aanvragen gegevens op basis van dierproeven heeft 
overgelegd.. Het niet voldoen aan deze verplichting tot inwinnen van inlichtingen 
leidtt tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag.184 

Wanneerr partijen niet tot overeenstemming komen, kan de aanvrager het 
overleggenn van gegevens achterwege laten als hij kan aantonen dat hij alles wat 
redelijkerwijss van hem verwacht kan worden, heeft gedaan. Bij het ontbreken 
vann overeenstemming kan de aanvrager ook een door het CTB vast te stellen 
bedragg betalen.185 De regeling bevat voldoende prikkels voor partijen om tot 
overeenstemmingg te komen, aldus de regering.186 

CBBB 7 juni 2001, AB 2001, 235 m.nt. JHvdV (Bayer, AgriChem, metamitron). 
Bmww art. 4, vierde en vijfde lid, en Rtb95, art. 25. 
Rtb955 art. 26. Tarievenbesluit CTB 2003, art. 10. 
TKK 1992-1993, 23 156, nr. 3, p. 7-9. 



BeoordelingBeoordeling en besluitvorming 395 

Hett aan het CTB te betalen bedrag wordt berekend door op de kosten die zijn 
gemaaktt voor het leveren van de gegevens, in mindering te brengen: eventuele 
eerderr ontvangen vergoedingen en, op het resterende bedrag, 10% voor ieder jaar 
datt is verstreken sinds de toelating (of 20% bij een verlenging of wijziging). Het 
resterendee bedrag wordt gehalveerd en verhoogd met een administratiebedrag, 
bepaaldd in art. 43 Rtb95. Het CTB maakt het ontvangen bedrag minus het admini-
stratiebedragg over aan de betrokken gegevensleverancier. De gegevensleverancier 
dientt informatie te leveren over door hem gemaakte kosten. Indien die informatie 
niett tijdig wordt verschaft, kan de aanvrager volstaan met het betalen van het 
administratiebedragg aan het CTB.187 

Hett wetsvoorstel voor deze dierproefregeling werd, na advisering door de Raad 
vann State, ingeperkt. Het voorstel ging naar de mening van de Raad verder dan 
richtlij nn 91/414. De verwijzing naar 'eerder verricht onderzoek' werd vervangen 
doorr verwijzing naar een 'eerdere toelating'. Gelijktijdig lopend onderzoek van 
eenn andere aanvrager valt daardoor buiten de regeling, hetgeen de werking van 
dee regeling beperkt. 

11.4.5.111.4.5.1 Verruiming van de reikwijdte 
Bijj  de implementatie van richtlijn 91/414 in de Bmw wordt de reikwijdte van de 
dierproeftegelingg gewijzigd. De regeling wordt ook van toepassing op dierproe-
venn voor nog niet communautair aangewezen stoffen. De wijziging beoogt op 
diversee fronten een verruiming, aldus de toelichting.188 Niet alleen dierproeven 
verrichtt voor eenzelfde middel, maar ook die voor de stof en ook de gegevensle-
veringg anders dan op verzoek, vallen nu onder de regeling. Niet het verleend 
zijnn van de toelating maar het verricht zijn van het onderzoek staat nu centraal 
(Bmww art. 4, vierde lid, (b)). 

Richtlijnn 91/414 bevat in art. 13, zevende lid, een verplichting in verband 
mett dierproefonderzoek inlichtingen in te winnen, voor middelen waarvan de 
werkzamee stoffen in de bijlage zijn opgenomen. Deze bepaling is nu opgenomen 
inn art. 4, vierde lid, (a) Bmw. De richtlijn vereist daarnaast, met het oog op 
opnemingg van bestaande stoffen, dat de lidstaten de houders 'aanmoedigen' tot 
samenwerkingg teneinde onnodige herhaling van proeven met gewervelde dieren 
tee beperken. Vervolgens kunnen de lidstaten bij het uitblijven van overeenstem-
mingg maatregelen treffen die verplichten tot het delen van gegevens ter voorko-
mingg van herhaling van proeven. 

Opp het punt van maatregelen en procedures wordt hier veel aan de lidstaten 
overgelaten.. Verder gaande verplichtingen zijn uitdrukkelijk toegestaan. De 
maatregelenn van art. 4, vierde lid, (b), Bmw, voor bestaande stoffen, zijn dus 
niett in strijd met de richtlijn. 

11.4.5.211.4.5.2 Jurisprudentie over de dierproefregeling 
Dee zaak die onderwerp was van de CBB-uitspraak van 7 juni 2001 inzake meta-

1877 Rtb95 art. 26, tweede-vijfde lid, jo. art. 43. 
1888 TK 1993-1994, 23 177, nr. 10, p. 5. 
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mitron,, die in de vorige paragraaf werd behandeld, heeft mede betrekking op 
dierproefgegevens.. Deze problematiek kwam niet in de CBB-uitspraak, maar wel 
inn de voorzittersuitspraak aan de orde. Daarom wordt hier de uitspraak in voor-
lopigee voorziening aangehaald. 

Wanneerr onderhandelingen van toelatinghouder A. met toelatinghouder B. over het 
leverenn van dierproefgegevens spaak lopen, meldt A. dat door eigen onderzoek te 
latenn doen, de gegevens met minder kosten kunnen worden geleverd. A. verzoekt 
hett CTB een kostprijs vast te stellen. Het CTB kondigt echter het voornemen aan 
dee toelating van het middel van A. te beëindigen vanwege onvolledigheid van het 
dossier.. Een procedurele verlenging wordt geweigerd. De president concludeert dat 
geenn sprake is van nalatigheid van A. Aan de plicht tot informatie inwinnen is 
voldaan.. Na het spaak lopen van de onderhandelingen bleek voor onderzoek meer 
tijdd nodig dan tot de verlengingsdatum.189 

Hett verweer van het CTB dat de informatieplicht en tussenkomst van het CTB 
geenn betrekking hebben op onderzoeken die nog niet tot toelating hebben geleid, 
wordtt door de president ter zijde geschoven: 

'Voorshandss is de keerzijde van deze inlichtingenplicht niet de beperking van 
verweerderss bevoegdheid tot het verstrekken van alleen die informatie omtrent 
uitgevoerdee dierproeven die reeds tot een toelating hebben geleid.' 

Al ss men weet van eerdere dierproeven moet, ter vermijding van dubbele proe-
ven,, onderhandeld en zo nodig bemiddeld worden, zo kan kort gezegd geconclu-
deerdd worden. 

11.5.4.311.5.4.3 Kanttekeningen en conclusies bij de dierproefregeling 
Omdat,, zoals uit de voorgaande zaak blijkt , zelf onderzoek doen goedkoper kan 
zijnn dan gegevens kopen, rijst twijfel over de juistheid van het standpunt van de 
regeringg dat de regeling voldoende prikkels bevat om tot overeenstemming te 
komen.. Na bijna tien jaar blijkt het CTB nog nooit te hebben bemiddeld.190 Dat 
duidtt erop dat de regeling niet werkt. 

Art .. 4, vierde lid, (a) Bmw verwijst naar het 'betrokken middel'. Naar de 
letterr van de wet is dan nooit sprake van eerder verricht onderzoek, omdat ieder 
middell  'nieuw' is (mogelijk uitgezonderd afgeleide - en paralleltoelatingen). Ook 
richtlij nn 91/414 verwijst naar 'het gewasbeschermingsmiddel' waarvoor een 
aanvraagg is ingediend en waarvoor reeds een toelating is verleend, en spreekt 
overr 'hetzelfde produkt'. Tegelijkertijd verwijst de richtlijn in art. 13, zevende 
lid,, (b), naar de 'relevante toelatingen', wat ruimer is dan de Bmw-omschrijving. 

Dee Bmw en de Rtb95 geven niet aan dat de dierproefregeling alleen betrek-
kingg heeft op proeven met gewervelde dieren. Richtlijn 91/414 (art. 13, zevende 

1899 Pres. CBB 23 februari 2000, NJB 2000, p. 904, nr. 9, M en R 2001/4, nr. 50 m.nt. Vogelezang-
Stoutee onder 52 (AgriChem, deelnemend Bayer, metamitron). 

1900 Mededeling I. Rol, CTB, e-mail 22 september 2003. 
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lid)) verplicht slechts tot een regeling voor de proeven met gewervelde dieren. In 
dee nota naar aanleiding van het verslag geeft de regering aan dat zij er geen heil 
inn ziet de regeling ook op proeven met ongewervelde dieren van toepassing te 
latenn zijn.191 

Tekstt en toelichting van de Bmw geven geen antwoord op de vraag of de 
verplichtingg tot inwinnen van gegevens bij toelatingaanvragen betrekking heeft 
opp dierproefonderzoek dat voor toelatingen in andere lidstaten is verricht. 

Dee richtlijn verplicht lidstaten in verband met onderzoek naar (bestaande) 
werkzamee stoffen slechts tot het aanmoedigen tot samenwerking in verband met 
dierproeven.. Daarnaast kunnen lidstaten verplichtende maatregelen treffen. Lid-
statenn hebben hier dus een discretionaire ruimte.192 

11.4.611.4.6 Gegevenslevering na toelating 

Sindss de Bmw-wijziging van 1994 zijn toelatinghouders op basis van art. 9a 
verplichtt nieuwe gegevens die zij verkrijgen over mogelijke gevaarlijke gevolgen 
vann een bestrijdingsmiddel (of residuen daarvan), 'terstond' te melden aan de 
betrokkenn minister.193 Op overtreding van dit voorschrift is geen sanctie ge-
steld. . 

Dee mededelingsplicht vloeit voort uit art. 7 richtlijn 91/414 en uit art. 14 
richtlijnn 98/8. De Bmw-formulering inzake de 'mogelijke gevaarlijke gevolgen' 
lijk tt te beperkt, gezien de tekst van de Biocidenrichtlijn, welke ook andere veran-
deringenn omvat. 

Dee mededelingsplicht omvat overigens geen onderzoeksplicht. De toelating-
houderr is niet verplicht na toelating systematisch onderzoek te verrichten naar de 
verspreidingg in het milieu en naar de gevolgen die het gebruik van het middel in 
dee praktijk heeft voor mens of milieu. 

Dee Handleiding van het CTB vermeldt over dit onderwerp voornamelijk dat 
hett gaat om belastende nieuwe informatie.194 Het CTB deelt mee geen zicht te 
hebbenn op de naleving van deze regeling. In de praktijk komt het 'niet veel voor' 
datt tussentijds gegevens worden geleverd.195 

Gezienn het bovenstaande, en gezien het ontbreken van een sanctie, lijk t deze 
bepalingg van weinig betekenis te zijn. 

11.4.711.4.7 Beoordelingsmethoden 

Beoordelingsmethodenn zijn vastgelegd in de Europese beginselen voor de beoor-
delingg en besluitvorming en in nationale uitvoeringsregelgeving, zoals de Rege-

1911 TK 1992-1993, 23 156, nr. 6, p. 7. 
mm Richtlijn 98/8 heeft een vergelijkbare regeling in art. 13, tweede lid. 
1933 Art. 36 Rtb95 verwijst naar een te gebruiken formulier. De CTB-intemet-site maakt bij de formu-

lierenn geen melding van dit formulier. 
I»**  HTB, Algemeen, procedures, p. 7. 
1955 F.P.C. Bakker, CTB, e-mail, 13 augustus 2003. 
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lingg uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 2000 (Rumb2000).196 

Hett CTB kan toestaan dat andere modellen worden gebruikt (art. 6 Rumb2000). 
Dee toelichting bij deze regeling vermeldt dat onderdelen met een hoog technisch 
wetenschappelijkk karakter niet in regelgeving, maar in de HTB zullen worden 
'verankerd'' (par. 1). Daarbij zal afstemming moeten plaatsvinden met het alge-
menee kader van het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (UBS), aldus de toe-
lichtingg bij de Rumb2000, par. 1. Het is de bedoeling dat methodieken die in het 
kaderr van de UBS zijn uitgewerkt, worden ingepast in de HTB. 

Dee hier gesignaleerde afstemming svereisten illustreren het belang van een 
helderee regeling van de HTB-besluitvorming. 

11.55 Onderzoeksgegevens, beoordeling en de toetsing door  de rechter 

11.5.111.5.1 Marginale toetsing 

Bijj  de beoordeling, op basis van de geleverde onderzoeksgegevens, ter toetsing 
off  aan de toelatingscriteria is voldaan, heeft de rechter vanouds aan de minister 
eenn aanzienlijke beoordelingsvrijheid toegekend. Alleen als de minister niet in 
redelijkheidd tot een besluit kon komen, grijpt de rechter in. De CBB-uitspraak 
inzakee de Vapona-strip, uit 1974, gold als een schoolvoorbeeld van deze mar-
ginalee toetsing.197 

Dee in de Vaponastrip (tegen muggen) aanwezige stof dichloorvos bleek bij langdu-
rigee blootstelling in het menselijk organisme nevenwerkingen te veroorzaken. De 
ministerr stelt beperkende voorschriften bij de verlenging van de toelating. Het 
CBBB oordeelt dat de minister in redelijkheid kon oordelen dat niet met redelijke 
zekerheidd mocht worden aangenomen dat geen schadelijke nevenwerkingen zouden 
optreden.. Hierbij stelt het College eerst de vraag of het marginaal dan wel volledig 
dientt te toetsen. Of met redelijke zekerheid mag worden aangenomen of aan de 
voorwaardenn is voldaan, is in art. 3 Bmw niet met zoveel woorden overgelaten aan 
verweerderss oordeel. Het College concludeert niettemin dat deze beantwoording 
'uitsluitendd berust op een waardering van het betrokken openbaar belang van o.m. 
dee veiligheid en gezondheid van de mens; dat die waardering slechts voorbehouden 
kann zijn aan verweerder, met dien verstande, dat het College de toepassing, die 
verweerderr aan genoemde bepaling heeft gegeven, slechts marginaal vermag te 
toetsen'.198 8 

Eenn vergelijkbare marginale toetsing vindt onder de Bmw-oud plaats in andere 
Bmw-uitsprakenn van het CBB.199 

Sten.Sten. 2000, 114. 
Ziee over de toenmalige toetsing van toelatingsbesluiten door het CBB en de bestuurlijke ruimte voor 
beoordelingg en belangenafweging: Vogelezang-Stoute 1992, p. 231-241. 
CBBB 26 maart 1974, AB 1974, 193, S£W1974, p. 566 bewerking A.M., Men R 1974, p. 54 m.nt. 
Hoogendijk-Deutsch. . 
BijvoorbeeldBijvoorbeeld CBB 31 mei 1977, AB 1977, 349, SEW 11, 1977, p. 828 m.nt M.R.M. 



BeoordelingBeoordeling en besluitvorming 399 

11.5.211.5.2 Naar een minder marginale toetsing? 

Inn de loop van de tijd lijk t het CBB minder marginaal te toetsen. Van een heel 
anderee wijze van toetsing is bijvoorbeeld sprake in 1996 waar het CBB, op basis 
vann een inmiddels gewijzigde Bmw, indringend toetst of het CTB-besluit (toen 
nogg namens de minister) aan een toelatingscriterium voldoet. De Bmw vereist 
inmiddelss - in plaats van de eerdere 'redelijke zekerheid' - dat is 'vastgesteld' dat 
aann de toelatingscriteria is voldaan. Bovendien zijn de criteria veel meer dan 
voorheenn in regelgeving uitgewerkt. Zowel de beleidsvrijheid tot belangenafwe-
gingg als de beoordelingsvrijheid voor het bestuursorgaan zijn daarmee beperkt. 
Dee beoordelingsruimte voor het CTB of de minister, om vast te stellen of aan 
eenn toelatingscriterium wordt voldaan en welke gegevens daarbij gebruikt moeten 
worden,, wordt in onderstaande uitspraak door de rechter sterk ingeperkt. Het 
gingg hier om de relevantie van arbeidstoxicologisch onderzoek. 

Inn deze zaak was op basis van een risico-evaluatie van TNO besloten de toelating 
vann middelen op basis van DNOC te beëindigen vanwege gezondheidsrisico's voor 
toepassers.. De onderzoeksgegevens, gebaseerd op onderzoek aan ratten, vormden 
eenn onvoldoende basis voor de besluitvorming, onder meer vanwege verschil in 
blootstellingfrequentie,, zo concludeert het CBB. Na een diepgaande beoordeling 
vann de onderzoeksgegevens, de modellen en berekeningen concludeert het CBB dat 
dee door de minister gehanteerde gegevens onvoldoende steun bieden voor de 
conclusiee dat aan het criterium voor verlenging niet was voldaan. 
Hett gebrek aan bewijskracht van de onderzoeksgegevens komt voor rekening van 
dee minister, nu deze zich heeft gebaseerd op in eigen opdracht verricht onderzoek. 
Ditt zou anders zijn geweest als de minister de toelatinghouders had uitgenodigd de 
betreffendee gegevens te leveren, zo concludeert het CBB. Deze redenering kan er 
striktt genomen toe leiden dat wie moet bewijzen, uiteindelijk verliest. Wanneer de 
ministerr tijdig de juiste gegevens vraagt aan de toelatinghouders, komen manco's 
inn de onderzoeksresultaten voor rekening van de toelatinghouders.200 

Ookk in enkele andere zaken toetst het CBB indringend, bijvoorbeeld waar het 
gaatt om het leveren van onderzoeksgegevens en het niet compleet zijn van het 
dossier. . 

Inn verband met de vraag of een visstudie in een dossier achterwege kon blijven en 
off  het CBB kon oordelen dat het niet aan de nalatigheid van de toelatinghouders te 
wijtenn was dat deze studie niet geleverd was, concludeert de voorzieningenrechter 
onderr meer dat het de toelatinghouders duidelijk had kunnen en moeten zijn dat zij 
niett konden volstaan met een phyto- en zoöoplankton-onderzoek. Uit art. 7 Bmb 
volgtt dat ook vissen moeten worden meegenomen. Derhalve hadden de toelating-
houders,, als professionele spelers op de bestrijdingsmiddelenmarkt, moeten weten 
datt een onderzoek naar vissen niet achterwege kon blijven. 
Hierr doet niet aan af dat, zoals de toelatinghouders hebben gesteld, de effecten op 

CBBB 31 december 1996, M en R 1997/9, nr. 90 m.nt. Vogelezang-Stoute, UCB 1996, 117. 



4000 Hoofdstuk 11 

planktonn en vissen niet gelijktijdig kunnen worden gemeten en evenmin dat voor 
eenn onderzoek naar de effecten op vissen destijds geen protocol aanwezig was.201 

Ookk het hanteren van onderzoeksmodellen wordt getoetst door het CBB. Het 
CBBB oordeelt in onderstaande zaak dat het CTB juiste methoden heeft gehanteerd 
enn dat er geen sprake is van wetenschappelijke methodologische tekortkomingen. 

'Hett College heeft evenmin grond kunnen vinden voor het oordeel dat verweerder 
zichh ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de redoxpotentiaal een vol-
doendee betrouwbare indicatie is voor het bepalen van de duur van de omzetting 
vann de onderhavige stoffen in de bodem. In verband hiermede moet het redelijker-
wijss mogelijk worden geacht aan de hand van bodemgegevens een onderscheid te 
makenn tussen kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden op het punt van het gebruik 
vann het in geding zijnde bestrijdingsmiddel.' (...) 'Voorts ziet het College geen 
grondd voor het oordeel dat verweerder ten onrechte betekenis heeft toegekend aan 
eerdergenoemdee HARAP-methode. Hierbij moet in de eerste plaats in aanmerking 
wordenn genomen dat verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat in 
verbandd met de lage DT 50-waarde van aldicarb in water geen berekening van het 
maximaall  toelaatbaar risiconiveau volgens Bijlage II van het Rumb behoefde plaats 
tee vinden en dat een alternatieve beoordelingsmethode kon worden gehan-
teerd.'202 2 

Dezee uitspraken illustreren dat de toetsing van Bmw-zaken door de rechter, die 
vanoudss een marginaal karakter had, minder marginaal is geworden. De gewij-
zigdee Bmw, met de in regelgeving uitgewerkte normstelling, draagt bij aan deze 
wijziging.. De minder marginale toetsing leidt ertoe dat het College ook weten-
schappelijk/technischee kwesties inzake de onderzoeksgegevens en de wijze van 
beoordelingg daarvan, in haar beoordeling betrekt. Het College schakelt daarbij 
geenn deskundigen in. 

Vzngr.. CBB 27 maart 2002, AWB 02/335, n.g. (raancozeb). 
CBBB 19 juli 2001, Rawb 2001, 103 m.a. A.M.L . Jansen, JB 2001, 237 (SNM e.a., deelnemend 
Aventis,, aldicarb). 



12.. Voorschriften voor  handel en gebruik 

Hett op de markt brengen, de verkoop en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is 
aann regels en voorschriften gebonden. Dit hoofdstuk behandelt eerst de voor-
schriftenn die bij de toelating (kunnen) worden gegeven.1 De nadruk ligt op voor-
schriftenn voor het gebruik van middelen (hierna: gebruiksvoorschriften). Inge-
gaann wordt op de aard van de voorschriften, de afwegingen bij het stellen van 
voorschriften,, het onderscheid tussen voorschriften en aanwijzingen, de reikwijd-
tee van voorschriften en op de voorschriften inzake geïntegreerde bestrijding. Ook 
dee voorschriften voor objecten die zijn behandeld met een bestrijdingsmiddel 
komenn aan de orde. Vervolgens worden de voorschriften behandeld die in de 
Bmww of in uitvoeringsregelgeving zijn neergelegd.2 Dat betreft met name de 
regelgevingg inzake indeling en verpakking, arbeidsomstandigheden, specifieke 
middelenn en specifieke toepassingen, administratie- en registratieverplichtingen 
enn verwijdering van restanten. Tot slot komt de zorgplicht voor bestrijdingsmid-
delenn aan de orde. 

12.11 Voorschriften bij  de toelating 

Eenn toelatingsbesluit bevat altijd voorschriften voor het gebruik van een bestrij-
dingsmiddel.. Art. 5, tweede lid, Bmw luidt: 

'Bijj  de toelating worden voorschriften gegeven omtrent de doeleinden waarvoorr het 
middell  uitsluitend dan wel niet gebruikt mag worden (...).' 

Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel 
voorr appels, peren, aardappelen, uien, sjalotten, asperges en bloemisterij gewassen. 
Hett middel is niet bestemd voor beroepsmatig gebruik.3 

Sindss de implementatie van richtlijn 91/414 is aan art. 5, tweede lid, toegevoegd: 

'(...)) alsmede, waar mogelijk, omtrent de toepassing van de beginselen van de 
geïntegreerdee bestr ij ding (...)'. 

Daarnaastt kunnen andere gebruiksvoorschriften worden gegeven. Art. 5, tweede 
lid,, Bmw vervolgt: 

Ziee over voorschriften bij de toelating ook Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 29, 30, 41 en 
174-181. . 
Gebruiksvoorschriftenn in het kader van andere regelgeving komen aan de orde in hoofdstuk 17. 
Luxann Mancozeb Vloeibaar, 11487 N, Bijlage I, wettelijk gebruiksvoorschrift, 11 november 1994. 
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'(...)) en kunnen voorschriften worden gegeven welke onder meer betrekking heb-
benn op de tijden en plaatsen waarop, de klimatologische omstandigheden waaron-
der,, de doseringen waarin, de wijze waarop en de technische hulpmiddelen waar-
medee het middel uitsluitend dan wel niet gebruikt mag worden, alsmede op de bij 
hett gebruik in acht te nemen veiligheidstermijnen'. 

Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel: 
a.. in de teelt van rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, 

broccolii  en spruitkool 
hetzijj  toegepast door middel van een plantvoetbehandeling waarbij het granu-
laatt met een laagje grond dient te worden bedekt; 
hetzijj  toegepast door middel van een rijenbehandeling bij het uitplanten op 
zodanigee wijze dat het middel in één arbeidsgang wordt gestrooid en inge-
werkt. . 

b.. in grasvelden en sportvelden mits toegepast als rijenbehandeling in één ar-
beidsgangg bij het zaaien en met dien verstande dat het granulaat met grond 
wordtt afgedekt.4 

Dee aanduiding 'onder meer' in dit artikel werd toegevoegd bij de implementatie 
vann richtlijn 91/414. De opsomming was tot dan toe limitatief. Dit limitatieve 
karakterr diende te verdwijnen om uitvoering te kunnen geven aan EG-voorschrif-
tenn en met het oog op de toepassing van beginselen inzake geïntegreerde bestrij-
ding. . 

'Toepassingg van dit beginsel kan ertoe leiden dat bij de gebruiksvoorschriften kan 
wordenn bepaald dat het middel voor bepaalde doeleinden niet mag worden gebruikt 
omdatt er een minder schadelijk alternatief aanwezig is.'5 

Ookk kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor het op de markt brengen: 

'Bijj  de toelating kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de samen-
stelling,, kleur, vorm, afwerking, verpakking en aanduidingen en vermeldingen op, 
aann of bij de verpakking van het bestrijdingsmiddel.' (art 5, derde lid) 

Hett gaat hier om nadere voorschriften omdat voor de genoemde onderwerpen op 
grondd van art. 3, tweede lid, (b) Bmw regels zijn gesteld.6 

Dee voorschriften kunnen mede betrekking hebben op de (tussen)handel: 

'Bijj  de toelating kan worden bepaald, dat het bestrijdingsmiddel uitsluitend mag 
wordenn afgeleverd aan en gebruikt door personen of rechtspersonen, behorende tot 

Dursbann 5% Granulaat, 12122 N, Bijlage I, wettelijk gebruiksvoorschrift, 16 juni 2000. 
TKK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 23. 
Sindss 1980 de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen 
(SIVEB)) (zie par. 12.3). 
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eenn daarbij aangewezen categorie.' (art. 5, vierde lid) 
Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld: Het middel mag uitsluitend worden afgeleverd aan personen, zoals 
bedoeldd in artikel 14b van het Bestrijdingsmiddelenbesluit. Het middel mag uitslui-
tendd worden toegepast door of onder toezicht van een deskundige, zoals bedoeld 
inn artikel 14a van het Bestrijdingsmiddelenbesluit, verder te noemen de gassingslei-
der,, ter bestrijding van ratten aan boord van schepen, insecten, mijten en aaltjes, 
welkee niet anders dan met behulp van methylbromide kunnen worden bestreden. 
Hett middel mag alleen worden opgeslagen en toegepast onder strikte naleving van 
dee Veiligheidsaanbevelingen en de Gebruiksaanwijzing van dit besluit.7 

Overtredingg van voorschriften is verboden ingevolge art. 10, eerst lid, Bmw en 
iss in de Wet economische delicten, art. la, strafbaar gesteld. 

12.1.112.1.1 Aard van de voorschriften 

Dee gebruiksvoorschriften van een toelatingsbesluit zijn veelal middel voorschrif-
ten,, betreffende de toepassing, de toepassingsomstandigheden of de werkwijze bij 
hett toepassen. In deze voorschriften is het beoogde doel doorgaans niet vastge-
legd.. Zo luidt een voorschrift ter voorkoming van waterverontreiniging: 

'Toegestaann is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel: 
a)) in de teelt van appels en peren, 
waarbijj  voor de toepassing tegen schurft geldt: 
-- voor 1 mei is de toepassing in percelen die grenzen aan watergangen uitsluitend 
toegestaann indien het middel in een maximale dosering van 1,1 kg/ha wordt ver-
spotenn met een tunnelspuit; 
-- na 1 mei tot aan het moment van 50% bladval is de toepassing in percelen die 
grenzenn aan watergangen uitsluitend toegestaan indien het middel in een maximale 
doseringg van 2,3 kg/ha wordt verspoten met een tunnelspuit of indien het middel 
wordtt verspoten en er naast de watergang een windsingel op de rand van het rijpad 
iss geplaatst.'8 

Terr voorkoming van emissies naar bodem en grondwater bij de teelt onder glas 
geldenn voor een middel de volgende middel voorschriften. 

'Toegestaann is uitsluitend het gebruik als spintbestrijdingsmiddel onder glas: 
a)) in de niet-grondgebonden teelt van aardbeien, echter met dien verstande dat 
toepassingg uitsluitend mag plaatsvinden tot het opengaan van de eerste bloemen, 
dann wel na de laatste pluk, 
b)b) in de niet-grondgebonden teelt en containerteelt (op betonvloer of op met plastic 
afgedektee ondergrond) van boomkwekerijgewassen; 
mitss het condenswater aan de onderzijde van het glasdek kan afvloeien naar een 
condensgoott of buitengoot, die afwatert op een waterbassin waarvan het water 

Methylbromide,, 6476 N, Bijlage I, wettelijk gebruiksvoorschrift, 13 februari 1998. 
Captann 83% Spuitpoeder, 6864 N, Bijlage I, wettelijk gebruiksvoorschrift, 19 november 1999. 
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wordtt hergebruikt, overeenkomstig de bepalingen van het Lozingenbesluit WVO 
glastuinbouw.'9 9 

Dee middel voorschriften zijn vaak gedetailleerd. Een tendens naar doelvoorschrif-
tenn - zoals in andere gebieden van milieuregelgeving - lijk t zich niet voor te 
doen.. Doelvoorschriften zijn wel te vinden in het Besluit glastuinbouw, dat be-
halvee op de Bmw ook op de Wm, de Wvo en de Wbb is gebaseerd (par. 17.4.2). 

Doelvoorschriftenn zijn beperkt mogelijk, omdat voor het stellen van deze 
voorschriftenn de relatie tussen gebruik, emissie en effect bekend, meetbaar en 
controleerbaarr moet zijn, hetgeen bij bestrijdingsmiddelengebruik vaak niet of 
maarr ten dele het geval is. De middelen worden verspreid en veelvuldig toege-
past.. Emissieroutes zijn gecompliceerd. Effectmetingen zijn kostbaar en soms 
onmogelijk.. Effecten doen zich verspreid voor, zijn soms alleen tijdelijk (piekbe-
lastingen)) en blijken in veel gevallen pas op lange termijn (grondwater) of indi-
rectt (via omzettingsproducten). Het aantonen van causale verbanden is daarom 
niett altijd mogelijk. 

Ookk middelvoorschriften zijn echter problematisch, zowel uit gebruiks- als 
uitt handhavingsoogpunt, niet alleen vanwege de steeds verder gaande detaillering 
maarr ook vanwege de differentiëring van voorschriften, waarbij bijvoorbeeld 
wordtt onderscheiden naar bodemtype, zoals in onderstaand voorschrift voor een 
schimmelbestrijdingmiddel.. Ter voorkoming van uitspoeling naar het grondwater 
wordtt hier geen algemeen verbod gegeven, maar wordt de toepassing in bepaalde 
teeltenn op zandgronden niet toegestaan. 

Omm te beoordelen of sprake is van 'zandgrond' moet een bodemkaart geraadpleegd 
worden,, waarbij worden onderscheiden: 
-- enkelvoudige eenheden met een code waarin Z (..) voorkomt; 
-- associaties van twee enkelvoudige eenheden waarvan één of beide eenheden een 
codee hebben waarin Z (...) voorkomt; 
-- associaties van meerdere enkelvoudige eenheden met codes waarin A3 of A4 (..) 
voorkomt.10 0 

Hierr rijst de vraag of een dergelijk voorschrift in de praktijk bruikbaar en hand-
haafbaarr is. Is het vereiste kaartmateriaal beschikbaar en duidelijk voor gebrui-
kers?? Een handhaver concludeerde indertijd dat een dergelijk voorschrift op 
perceelsniveauu moeilijk handhaafbaar is. Er is sprake van een differentiëring naar 
bodemtype,, maar er is geen goed kaartmateriaal, waardoor niet op perceelsni-
veauu gewerkt kan worden.11 Een dergelijke 'gedifferentieerde risicobeoordeling' 
draagtt ertoe bij dat middelen op specifieke grondsoorten of bodemtypen zijn 
toegelaten.. Zo werd het aanvankelijke besluit tot het beëindigen - vanwege onder 
meerr uitspoelingsgevaar - van middelen op basis van aldicarb omgezet in het op 
dee markt houden van deze middelen voor bepaalde grondsoorten. De toelating 

Fenbutatinoxidee vloeibaar, 10643 N, Bijlage I, wettelijk gebruiksvoorschrift, 4 juni 1999. 
Aseptaa Maneb, 4535 N Bijlage I, wettelijk gebruiksvoorschrift, 2 juni 1995. 
Alduss een AID-medewerker over dit voorschrift, Handhaving 1995, nr. 4, p. 16, 17. 
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maaktt nu onderscheid tussen provincies en heeft voor bepaalde provincies betrek-
kingg op: 

'allee klei- en zavelgronden (> 12%slib/>8%lutum) (...), zie overzichtskaart 
Nederlandd schaal 1:1.500.000 die is bijgevoegd bij de verpakking'.12 

Hett betreffende CTB-besluit bepaalt dat een definitie van klei- en zavelgronden 
ookk wordt opgenomen 'in de communicatie naar de gebruikers' en dat 'detail-
kaartenn worden uitgewerkt conform het door de toelatinghouder gegeven voor-
beeld'.133 Uit het besluit wordt niet duidelijk wat deze communicatie precies 
inhoudt. . 

Teneindee aan de normstelling te voldoen, vindt niet alleen differentiëring 
plaats,, maar worden regels en voorschriften ook steeds uitvoeriger, om emissies 
terugg te dringen. Dat geldt bijvoorbeeld voor spuitvrije zones langs sloten en 
voorr het werken met apparatuur (veldspuiten) waardoor drift wordt tegenge-
gaan.144 Een voorbeeld van een wettelijk gebruiksvoorschrift op dit gebied: 

'Toegestaann is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt 
vann consumptie-, fabrieks- en pootaardappelen. Middelen op basis van fentinace-
taatt of fentinhydroxide mogen maximaal 3 maal per groeiseizoen worden toege-
past.. Op percelen die grenzen aan watergangen is toepassing uitsluitend toegestaan 
mett gebruik van een zeer grove dop uit de driftreductieklasse van 90% in combi-
natiee met, naar keuze: 
-- een teeltvrije zone van 1.80 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot of 
-- luchtondersteuning met een standaardzone van 0,75 m gemeten vanaf de insteek 
vann de sloot. 
Dee toepassing door middel van een vliegtuig is verboden.'15 

Somss wordt apparatuur voorgeschreven ten aanzien waarvan er twijfels zijn over 
dee beschikbaarheid, zoals bij een art. 16a-vrij stellingsregeling in verband met 
valsee meeldauw in uien. De voorgeschreven spuitdoppen bleken hier zeer beperkt 
verkrijgbaar.16 6 

Dezee voorbeelden illustreren dat gedetailleerde en gedifferentieerde gebruiks-
voorschriftenn gesteld worden om aan toelatingscriteria te voldoen en om 'milieu-
kritische'' middelen voor bepaalde toepassingen op de markt te houden. Het 
beleidd dat erop is gericht een breed middelenpakket te behouden, versterkt de 
ontwikkelingg van gebruiksvoorschriften in deze richting. Daarmee verschuift het 
voorkómenn van ongewenste neveneffecten van de toelating naar de toepassings-
praktijk:: het in de juiste situaties en op juiste wijze toepassen door de gebruiker. 

Imex-Aldicarb,, 8884 N, Bijlage I, wettelijk gebruiksvoorschrift, 25 februari 2000. 
CTB-besluitt van 25 februari 2000, Imex-Aldicarb. 
Bijvoorbeeldd het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij (Stb. 2000, 43) en de Verordeningen 
gebruikk verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 1997, Hoofdproductschap Akkerbouw, 
33 oktober 1997 en Productschap Tuinbouw, 10 oktober 1997. 
Aseptaa Maneb-Tin, 11971 N, 25 februari 2000. 
R.. Faasen, Restricties in toelatingsbesluiten (notitie), RIZA, 2002. 
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Niett alleen kan soms betwijfeld worden of de gedetailleerde voorschriften nog 
well  hanteerbaar zijn voor gebruikers, maar ook de handhaafbaarheid wordt 
problematisch.. Gezien de aard van de toepassingen en van de effecten (diffuus, 
verspreidd in plaats en tijd) betekent de detaillering en differentiëring dat controle 
enn handhaving in veel gevallen moeilijker worden.17 

12.1.212.1.2 Grenzen aan het stellen van voorschriften? 

Bovenstaandee ontwikkelingen roepen de vraag op hoe het CTB mag of moet 
omgaann met het stellen van voorschriften. In hoeverre mag nog door het stellen 
vann voorschriften worden tegemoetgekomen aan de nadelige effecten van het 
gebruikk van een middel? Het stelsel van de Bmw gaat ervan uit dat het doel - het 
voorkomenn van schadelijke of onaanvaardbare nevenwerkingen - onder omstan-
dighedenn ook kan worden bereikt door het aan de toelating verbinden van voor-
schriften.. De Bmw kent echter geen specifieke criteria voor het nog wel of niet 
meerr vaststellen van voorschriften. 

Inn één van de voorgaande uitspraken is de vraag aan de orde of de voor-
schriftenn die het CTB gesteld heeft, wel uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. De 
toelatingg in kwestie geldt alleen voor een specifiek bodemtype en er zijn verschil-
lenn tussen de provincies. Het CBB beoordeelt dat niet als problematisch. 

Hett CTB heeft terecht bij zijn oordeelsvorming de vraag betrokken of door middel 
vann stringente(re) voorschriften aan de nadelige effecten voor het milieu kan wor-
denn tegemoetgekomen. Niet kan worden staande gehouden dat de uitvoerbaarheid 
enn handhaafbaarheid van de voorschriften betreffende de plaatsen waar het middel 
magg worden gebruikt, onvoldoende zijn verzekerd, aldus het CBB.18 

Hoee ver het CTB mag of moet gaan met het stellen van voorschriften, is aan de 
ordee in de 'muggenstekkersjurisprudentie'. Bij een weigering van een (verlenging 
vann een) toelating, doet de toelatinghouder een beroep op het evenredigheidsbe-
ginsel.. Gezien het evenredigheidsvereiste van art. 3:4, tweede lid, Awb, kan het 
weigerenn van de toelating te ver gaan in verhouding tot de te dienen doelen. In 
dee onderstaande zaak is dat aanvankelijk het geval. 

Naa twee afgewezen verzoeken om voorlopige voorziening19 oordeelt het CTB 
overr de (niet-verlenging van de) toelating van een middel dat via een elektrische 
verdamperr wordt verspreid, ter bestrijding van muggen in huis. Nadat op basis van 
onderzoekk twijfels rijzen over de effecten op de ontwikkeling van het zenuwstelsel 
vann jonge kinderen, van dit sinds 1992 toegelaten middel, vermeldt een toelating-
houderr een 'veiligheidsaanbeveling' op het etiket, inzake het niet toepassen in 
ruimtenn bij kleine kinderen. Het CTB vereist een 'kinderwaarschuwingszin', als 

Ziee ook Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 175. 
CBBB 19 juli 2001, JB 2001, 237, Rawb 2001, 103 m.nt. A.M.L . Jansen. 
Pres.. CBB 28 augustus 1998, KG 1998, 314, UCB 1998/1-2, 65; Pres. CBB 28 december 1998, 
AWBB 98/1314, n.g. (Kortman Intradal, allethrines). 
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voorschriftt op het etiket. Toelatinghouders verzoeken heroverweging. Diverse 
onderzoekenn en workshops later concludeert het CTB dat twijfel blijf t bestaan over 
dee gezondheidseffecten, waardoor niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria. Het 
CTBB ziet af van een kinderwaarschuwingszin, omdat dit voorschrift niet te handha-
ven200 is en weigert de verlenging van de toelating. 

Hett CBB overweegt in de eerste muggenstekkers-uitspraak dat de omstandigheid 
datt het niet nakomen van een voorschrift onder bepaalde omstandigheden geen 
strafbaarr feit oplevert, geen beletsel is voor een toelating onder een dergelijk 
voorschrift. . 

Hett systeem van de wet gaat ervan uit dat onder omstandigheden ook door het 
verbindenn van een voorschrift aan de toelating het doel van de wet, namelijk het 
voorkomenn van bepaalde nevenwerkingen, kan worden bereikt. Het vereisen van 
eenn garantie dat een schadelijke uitwerking ontbreekt, wordt door het CBB als te 
verr gaand aangemerkt. Dit zou namelijk een categorische weigering inhouden van 
dee toelating van middelen voor huishoudelijk gebruik. Het CBB beschouwt de 
beoordelingg als niet wezenlijk anders dan bij andere middelen, ook niet nu het 
effectenn op (zeer) jonge kinderen betreft. Het weigeren van een toelating kan onder 
dergelijkee omstandigheden strijd opleveren met het evenredigheidsbeginsel. Voor 
hett onverantwoord achten van een toelating met waarschuwingszin eist het CBB 
eenn op het gevaar toegesneden toereikende motivering.21 

Dee toegesneden motivering die het CBB vereist, wordt vervolgens met succes 
gegeven. . 

Inn de tweede uitspraak overweegt het CBB dat, gezien de aard van de gezondheids-
risico's,, terecht is geoordeeld dat niet aan de toelatingscriteria werd voldaan. Deze 
motiveringg betreft allereerst de niet te bepalen No Observed Adverse Effect Level 
(NOAEL),, waardoor geen betrouwbare risicobeoordeling kan worden opgesteld. 
Gezienn de bij muizen gevonden effecten is niet uitgesloten dat effecten optreden bij 
dee mens. Vervolgens is aan de orde of terecht is afgezien van een toelating met 
eenn waarschuwingszin. Het CBB overweegt dat het aan het CTB is om het risico 
tee beoordelen dat een gebruiksvoorschrift niet zal worden nageleefd, alsmede de 
ernstt van de risico's die gepaard gaan met een mogelijke niet naleving van het 
voorschrift.. Ook bij kortdurende blootstelling is een risico aanwezig. Terecht is 
geoordeeldd dat dit risico, dat zou kunnen bestaan in een onomkeerbare aantasting 
vann het centrale zenuwstelsel, bij niet-juiste naleving aanzienlijk kan worden ver-
groot.. Niet is vastgesteld dat het middel voor gevoelige groepen geen schadelijke 
uitwerkingg op de gezondheid heeft. Nu het middelen betreft die worden gebruikt 
doorr Liet-professionele gebruikers, waarbij dezen bereid en in staat moeten zijn het 

Dee verbodsbepalingen geldt niet voor de particuliere persoon bij gebruik van een biocide in een 
doorr hem bewoonde ruimte (art. 2, vierde lid, Bmw). 
CBBB 18 juli 2000, AB 2000, 451 m.nt. JHvdV, NJB 2000, p. 1681 (Bayer e.a., bio-allethrin, d-
allethrin). . 
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gebruiksvoorschriftt goed tot zich te laten doordringen, is het niet ten onrechte dat 
verweerderr een grote terughoudendheid betracht bij het leggen van de verantwoor-
delijkheidd bij de gebruiker, aldus het CBB. Relevant, en wezenlijk anders dan bij 
anderee middelen, is dat door het systeem van elektrische verdamping het middel 
inn een ruimte wordt gebracht zonder verdere activiteit van de toepasser. Toepas-
singg is mogelijk zonder dat de toepasser aanwezig hoeft te zijn en kan, via verdam-
ping,, onopgemerkt geschieden.22 

Hett specifieke systeem van toepassing, in combinatie met de afwezigheid van een 
NOAEL,, blijkt uiteindelijk doorslaggevend. 

Inn deze uitspraken trekt het CBB grenzen ten aanzien van de discretionaire 
bevoegdheidd van het CTB bij het stellen van gebruiksvoorschriften. Weliswaar 
wordtt de beoordeling van het risico, in de tweede uitspraak, bij het CTB gelegd, 
maarr het CBB vereist daarbij wel een zeer specifiek op het geval toegesneden 
beoordeling.. Van toelating mag worden afgezien bij de combinatie van mogelijk 
ernstigee risico's, gevoelige groepen en ongemerkte blootstelling bij particulier 
gebruik.. Dat het een bijzondere situatie moet betreffen en dat strenge eisen aan 
dee motivering worden gesteld, blijk t ook uit de volgende uitspraak. Zij betreft 
hett weigeren van een verlenging van een toelating van een spuitbus tegen insec-
ten,, onder meer vanwege gebrek aan informatie over gezondheidseffecten en 
onzekerhedenn over de blootstelling. Ook hier stelt het CTB dat de waarschu-
wingszinn voor kinderen onvoldoende zekerheid biedt, gezien het ontbreken van 
controlee op de naleving. 

Ookk hier oordeelt het CBB dat, gezien het evenredigheidsbeginsel, de weigering 
tee ver gaat omdat dit een categorische weigering van de toelating van dergelijke 
middelenn zou betekenen. Daarbij komen enkele procedurele onjuistheden en on-
zorgvuldighedenn .23 

Onderr toepassing van het evenredigheidsvereiste concludeert het CBB hier dat de 
(verlengingg van de) toelating niet geweigerd had mogen worden. Ook hier dient 
eenn meer toereikende motivering te worden gegeven voor het niet verlenen van 
eenn toelating. Deze jurisprudentie maakt duidelijk dat het beleid waarbij toelating 
wordtt geweigerd omdat kinderwaarschuwingszinnen als gebruiksvoorschrift voor 
bestrijdingsmiddelenn in huis niet handhaafbaar zijn, geen stand houdt. Per toela-
tingg is een verder gaande, toegesneden beoordeling vereist.24 Opmerkelijk is dat 
ookk het feit dat effecten op zeer jonge kinderen in het geding zijn, door het CBB 
niett als een bijzondere omstandigheid wordt beoordeeld. 

CBBB 30 maart 2001, AB 2001, 200 m.nt. JHvdV (Bayer e.a., d-allethrin en bio-allethrin). 
CBBB 15 november 2001, JB 2002, 13 (Denka, dichloorvos/No Fly Aerosol e.a.). 
Pres.. CBB 28 augustus 1998, UCB1998/1-2, nr. 65, KG 1998, 314 (muggenstekkers) gaat nog wel 
uitt van een dergelijk beleid. 
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12.1.312.1.3 Gebruiksvoorschriften en -aanwijzingen 

Toelatingsbesluitenn bevatten standaard een 'wettelijk gebruiksvoorschrift' en een 
'gebruiksaanwijzing'.. De voorschriften vermeld in par. 12.1 en 12.1.1 behoren 
tott het wettelijk gebruiksvoorschrift. Dit moet 'letterlijk en zonder enige aanvul-
ling'' op de verpakking staan, zo vermeldt een toelatingsbesluit standaard, onder 
verwijzingg naar hetgeen in de bijlage is voorgeschreven'. Voor de gebruiksaan-
wijzingg geldt daarentegen dat de tekst 'hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke in-
houd'' op de verpakking dient voor te komen. De gebruiksaanwijzing kan bepa-
lingenn bevatten inzake dosering, frequentie van toepassing, bijzonderheden of 
waarschuwingen,, zoals: 

'Hett middel is giftig voor waterorganismen, derhalve het middel zodanig toepassen 
datt het niet in het oppervlaktewater terecht komt.'25 

Dee gebruiksaanwijzing, die wordt beschouwd als een advies van de toelatinghou-
der,266 mag niet in strijd zijn met het wettelijk gebruiksvoorschrift en moet bij 
dee toelatingsbeoordeling worden goedgekeurd. De Bmw-tekst kent overigens de 
termenn wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing niet. 

Sindss 1975 werd uitgegaan van een beoordeling overeenkomstig de voor te schrij-
venn of aan te bevelen toepassing.27 Sinds de implementatie van richtlijn 91/414 
iss deze tekst gewijzigd. Art. 3 bepaalt nu dat bij beoordeling wordt uitgegaan van 
gebruikk 'overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet'. De Regeling 
samenstelling,, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen (SIVEB) 
kentt in art. 9 de 'voorschriften en aanwijzingen omtrent het gebruik', die op de 
verpakkingg dienen te worden vermeld. 

Dezee combinatie van beoordeling naar 'juist gebruik' en het niet altijd handhaaf-
baarr zijn van aanwijzingen inzake dat gebruik, kan ertoe leiden dat een situatie 
off  handeling meeweegt bij de beoordeling van de toelating maar vervolgens niet 
handhaafbaarr is. 

Hett 'wettelijk gebruiksvoorschrift' schrijft limitatief voor welke toepassingen 
zijnzijn toegestaan. De Hoge Raad oordeelt hierover in 1999. 

InIn een zaak over een bespuiting met Roundup van een sloottalud bij een weiland 
wordtt aangevoerd dat het wettelijk gebruiksvoorschrift sloottaluds niet noemt en 
datt de gebruiksaanwijzing het spuiten op een sloottalud bij een weiland niet uit-
drukkelijkk verbiedt. De advocaat-generaal concludeert dat, nu het wettelijk ge-
bruiksvoorschriftt geen sloottaluds noemt, het daar toepassen van het bestrijdings-
middell  strafbaar is, omdat het wettelijk gebruiksvoorschrift limitatief opsomt wan-

Aseptaa Maneb, 4535 N, 2 juni 1995. 
TKK 1973-1974, 11 262, nr. 5, p. 18. 
Art.. 3, eerste lid (b), (oud). Voordien werd beoordeeld naar '... een juist gebruik van het middel 
overeenkomstigg zijn bestemming...'. 
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neerr gebruik is toegestaan. Het argument dat de gebruiksaanwijzing het spuiten op 
sloottaludss bij grasland niet uitdrukkelijk verbiedt, miskent het uitgangspunt van 
hett wettelijk gebruiksvoorschrift. De systematiek van de strafbaarstelling wordt niet 
onduidelijkk geoordeeld en het beroep in cassatie slaagt niet.28 

12.1.3.112.1.3.1 Doseringsbepalingen: gebruiksvoorschrift of gebruiksaanwijzing ? 
Dee Bmw bepaalt in art. 5, tweede lid, (b) dat voor bepaalde onderwerpen, waar-
onderr de dosering, voorschriften kunnen worden gegeven. 

Hett onderwerp 'dosering' werd in 1975 toegevoegd met het oog op te stellen voor-
schriften.. 'Voorts zal de nieuwe redactie (...) het mogelijk maken in het gebruiks-
voorschriftt een maximum te stellen voor de te gebruiken dosering, ten einde te 
voorkomenn dat onnodig hoge doseringen worden toegepast. '29 

Inn de toelatingsbesluiten is een doseringsbepaling niet altijd in het wettelijk ge-
bruiksvoorschriftt opgenomen. Wanneer deze bepaling in de gebruiksaanwijzing 
staat,, wordt er in de toelatingspraktijk van uitgegaan dat een overschrijding van 
dee dosering niet strafbaar is.30 Een overdosering zou alleen strafbaar zijn wan-
neerr het wettelijk gebruiksvoorschrift dat verbiedt.31 

Nuu de wet de bevoegdheid verleent tot het geven van een dosering s-
voorschrift,voorschrift, lijk t het voor de hand te liggen bepalingen daarover ook op te nemen 
alss voorschrift, zeker zodra een overschrijding van een dosering nadelige neven-
effectenn heeft. Dit geldt temeer nu uit onderzoek blijkt dat toegepaste doseringen 
zeerr sterk kunnen verschillen (zie par. 1.2.3). 

Duidelijkerr dan de Bmw-tekst is richtlijn 91/414 over het stellen van voor-
schriften.. Deze bepaalt dat in de toelating de volgende eisen nader worden om-
schreven:: de eisen inzake op de markt brengen en gebruik van het produkt en ten 
minstee de eisen die ervoor moeten zorgen dat aan de toelatingscriteria inzake 
werkzaamheidd en nevenwerkingen is voldaan (art. 4, tweede lid). Hieruit kan 
wordenn afgeleid dat ook doseringsbepalingen, welke veelal essentieel zijn voor 
hett voldoen aan de toelatingscriteria, als 'eisen' dienen te worden opgenomen. 
Ookk uit de Uniforme beginselen kan worden afgeleid dat hier voorschriften moe-
tenn worden gegeven. Uniform beginsel C l . 3. luidt: 

'Dee lidstaten zorgen ervoor dat, wat dosering en gebruiksfrequentie betreft, zo 
geringg mogelijke hoeveelheden worden toegestaan om het gewenste effect te berei-
ken,, zelfs wanneer hogere hoeveelheden niet zouden leiden tot onaanvaardbare 
risico'ss voor de gezondheid van mens en dier of voor het milieu. De geoorloofde 
hoeveelhedenn moeten worden gedifferentieerd naar gelang van de agronomische, 
fytosanitairee en milieu-omstandigheden 

HRR 28 september 1999, nr. 111.336 E. 
TKK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 9. 
Ziee Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 180. 
Bijvoorbeeldd toelatingsbesluit 12 mei 1995 inzake metamnatrium (6443 N, Luxan Monam geconc.) 
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Dee gehanteerde termen 'zorgen ervoor' en 'toestaan' wijzen erop dat hier voor-
schriftenn moeten worden gesteld. Ook uit de richtlijnbepaling dat een toelating 
gewijzigdd moet worden indien op grond van nieuwe ontwikkelingen de wijze van 
gebruikk en de gebruikte hoeveelheid kunnen worden gewijzigd (art. 4, zesde lid, 
(c)),, kan worden afgeleid dat gedoeld wordt op voorschriften. 

Geconcludeerdd kan worden dat doseringsbepalingen die essentieel zijn voor het 
voldoenn aan de toelatingscriteria, als voorschrift in het toelatingsbesluit moeten 
wordenn opgenomen. 

Nuu de richtlijn verplicht tot het in de toelating opnemen van eisen die ervoor 
moetenn zorgen dat aan de toelatingscriteria wordt voldaan, lijk t dat onvoldoende 
geïmplementeerdd te zijn in art. 5, tweede lid. Dit artikel verplicht alleen tot het 
voorschrijvenn van de doeleinden, maar voor het overige is er een bevoegdheid 
(enn dus geen verplichting) voorschriften te geven bij de toelating. Ingevolge de 
richtlijnn dienen echter meer aspecten via voorschriften bij de toelating te worden 
geregeld. . 

12.1.412.1.4 Reikwijdte van de voorschriften 

Dee onderwerpen waarop de voorschriften bij de toelating betrekking kunnen 
hebben,, zijn - niet limitatief - opgesomd in art. 5, tweede lid. Daarnaast kunnen, 
ingevolgee art. 5, derde lid, voor een aantal onderwerpen bij de toelating nadere 
voorschriftenn worden gegeven, waaronder samenstelling en verpakking. 

Sindss 1962 vermeldt de toelichting op art. 5, tweede en derde lid, dat het bij 
dee voorschriften gaat om het bevorderen van een juist gebruik. De toelichting bij 
hett derde lid voegt daaraan toe het creëren van waarborgen in het belang van 
volksgezondheidd en veiligheid bij het omgaan met bestrijdingsmiddelen.32 In 
19755 worden voorschriften voor de doeleinden verplicht en worden zaken als 
doseringg en veiligheidstermijnen vermeld bij de onderwerpen waarvoor voor-
schriftenn kunnen worden gesteld.33 Bij de implementatie van richtlijn 91/414 
vervaltt het limitatieve karakter van de opsomming van mogelijke onderwerpen 
waaropp de voorschriften betrekking kunnen hebben, door toevoeging van 'onder 
meer',, zoals hiervoor werd aangegeven. 

12.1.4.112.1.4.1 Voorschriften voor de verpakkingsgrootte? 
Dee reikwijdte van de toelatingsvoorschriften was aan de orde in een uitspraak 
vann de president van het CBB over koperhoudende aangroeiwerende verf. Het 
betreffendee middel was niet meer toegestaan voor gebruik door particulieren, 
maarr was nog wel in de handel, hetgeen tot handhavingsproblemen leidde.34 

Hett CTB had, op verzoek van handhavende instanties, in een toelatingsbesluit 
eenn minimumverpakkingsgrootte van 20 liter voorgeschreven, om de verkoop aan 
particulierenn tegen te gaan. De zaak spitst zich toe op de vraag of art. 5, derde 

322 TK 1959-1960, 6014, nr. 3, p. 8. 
333 TK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 9. 
344 Inspectie Milieuhygiëne, VROM, 'Kopervrije antifouling mist de boot', Den Haag: 2001. 
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lid,, de bevoegdheid verleent bij de toelating nadere voorschriften te geven over 
dee verpakkingsgrootte.35 

Naarr het voorlopig oordeel van de president in deze zaak, kan aan art. 5, derde 
lid,, niet de bevoegdheid worden ontleend nadere voorschriften te geven omtrent de 
minimumverpakkingsgrootte.. Nu verweerder in verband hiermee niet kon verwij-
zenn naar vindplaatsen in de wetsgeschiedenis, of naar uitdrukkelijke passages in de 
betreffendee communautaire bepalingen dan wel overwegingen in de wetsgeschiede-
niss daarvan, concludeert de president dat de bevoegdheid ontbreekt.36 

Dee president gaat niet in op het doel van art. 5, derde lid. De bepaling beoogt 
onderr meer een 'juist gebruik' te bevorderen en dat komt overeen met het hand-
havingsdoell  dat met de minimumverpakkingsgrootte wordt nagestreefd. Hoewel 
dee tekst van art. 5, derde lid, de 'verpakking' noemt als onderwerp voor nadere 
voorschriften,, is de combinatie met de andere elementen (zoals samenstelling, 
kleurr en vorm) kennelijk aanleiding voor de president hierin geen bevoegdheid 
tee zien voor het stellen van een minimumverpakkingsgrootte als nader voor-
schrift.. Mogelijk speelt mee dat de Regeling SIVEB, waarin de 'algemene voor-
schriften'' zijn opgenomen, met name ziet op veiligheidsaspecten. 

Hoewell  de Biocidenrichtlijn geen specifieke bepaling op dit punt kent, is art. 5, 
derdee lid, van deze richtlijn wel relevant. Dit artikel bepaalt dat: 

'dee eisen inzake het op de markt brengen en het gebruik, die nodig zijn om de 
nalevingg van de toelatingscriteria te waarborgen, uitdrukkelijk gesteld worden in 
dee toelating (...).' 

Verdedigbaarr is dat deze bepaling, die niet afzonderlijk in de Bmw is geïmple-
menteerd,, ook een minimumverpakkingsgrootte kan betreffen, voorzover een 
juistee naleving een dergelijk voorschrift zou vereisen. Mede gezien deze bepaling 
lijk tt het wenselijk in de Bmw-regelgeving een (duidelijker) basis te creëren voor 
dergelijkee voorschriften die samenhangen met de naleving en handhaving. 

Voorr steenkoolteeroliedestillaten is een minimumverpakkingsgrootte inmiddels 
opgenomenn in art. 11 Besluit PAK-houdende coatings Wet milieugevaarlijke stof-
fenn (gecreosoteerd hout).37 

Hett gaat hier om nadere voorschriften omdat op grond van art. 3, tweede lid, Bmw voor de ge-
noemdee onderwerpen regels kunnen worden gegeven door de minister. 
Pres.. CBB 12 november 2001, ABkort 2001, 671, M en R 2002/1, nr. 29K (International Paint, 
Hempel). . 
Stb.Stb. 2003, 104. 
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12.1.512.1.5 Juist gebruik en voorschriften inzake geïntegreerde bestrijding 

Dee richtlijnen 91/414 en 98/8 vereisen een 'juist gebruik' van gewasbescher-
mingsmiddelenn respectievelijk biociden. Lidstaten dienen te bepalen dat de mid-
delenn op juiste wijze worden gebruikt. 

JuistJuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
Eenn 'juist gebruik' houdt volgens richtlijn 91/414, art. 3, derde lid, in: 

datt wordt voldaan aan de voorschriften die zijn vastgesteld in verband met 
dee toelatingscriteria en die op het etiket nader zijn aangegeven; 
datt de beginselen van goede gewasbeschermingspraktijken worden toegepast; 
dat,, waar mogelijk, de beginselen van geïntegreerde bestrijding worden 
toegepastt (zie ook deel II , par. 4.3.3.1.). 

Dee richtlijndefinitie van geïntegreerde bestrijding is geïmplementeerd in art. 1, 
eerstee lid, (n) Bmw. De implementatie van het 'juist gebruik', in artikel 5, twee-
dee lid, Bmw, is onvolledig en algemeen: bij de toelating worden voorschriften 
gegevenn omtrent 'waar mogelijk, de toepassing van de beginselen van geïnte-
greerdee bestrijding'. De richtlijnpassage over het aspect van de 'goede gewasbe-
schermingg spraktijken' is in de Bmw niet geïmplementeerd. De algemene for-
muleringg lijk t ruimte te bieden om ook een voorschrift dat de toepassing van 
geïntegreerdee bestrijding beperkt, hiertoe te rekenen. De Uniforme beginselen bij 
dee richtlijn voegen overigens ook weinig toe aan het begrip geïntegreerde bestrij-
ding,, waarbij het 'inachtnemen' van de geïntegreerde bestrijding vooral op speci-
fiekee situaties betrekking lijk t te hebben.38 

Inn het in 2003 gesloten convenant Duurzame gewasbescherming staat het 
stimulerenn van een geïntegreerde gewasbescherming centraal. Ter uitvoering 
daarvann wordt in 2003 een amvb voorbereid. Wanneer deze uitvoering slaagt, 
zouu daarmee invulling worden gegeven aan het gebruik 'op juiste wijze', in het 
bijzonderr aan het 'waar mogelijk toepassen van de beginselen van geïntegreerde 
bestrijding'.. De uitvoering van het convenant blijkt eind 2003 evenwel problema-
tischh en de afloop onzeker (par. 18.2.5.6). 

JuistJuist gebruik van biociden 
Eenn 'juist gebruik' houdt volgens de Biocidenrichtlijn in dat wordt voldaan aan 
dee vastgestelde toelatingsvoorwaarden', zoals vermeld op de etikettering, en 
omvatt tevens 'een rationele toepassing van een cominatie van fysische, biologi-
sche,, chemische of eventueel andere maatregelen, waardoor het gebruik van 
biocidenn tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt. Bij gebruik op de arbeids-
plaatss worden tevens de eisen van de richtlijnen inzake werknemersbescherming 
nageleefdd (art. 3, zevende lid). (Zie ook deel II , par. 5.3.3.) Deze bepaling 
bevatt accentverschillen met die inzake geïntegreerde bestrijding. Het economi-
schee aspect komt hier niet naar voren en arbeidsomstandigheden hebben bij het 
juistt gebruik een belangrijke plaats. 

Uniformm beginsel CIA. 
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Bijj  de implementatie van de Biocidenrichtlijn is in art. 5, tweede lid, Bmw, 
voorr biociden een bepaling opgenomen inzake een rationele toepassing, ter be-
perkingg van het gebruik tot het strikt noodzakelijke. Niet bekend is hoe aan deze 
bepalingg invulling wordt gegeven. 
All  met al zijn deze bepalingen inzake 'juist gebruik' in de Bmw en uitvoerings-
regelgevingg niet volledig geïmplementeerd en niet concreet ingevuld. 

12.1.612.1.6 Conclusies ten aanzien van de voorschriften bij toelating 

Dee vaak gedetailleerde en specifieke gebruiksvoorschriften bij de toelating 
bemoeilijkenn de handhaving. 
Dee bevoegdheid van het CTB om bepaalde voorschriften niet aan de toela-
tingg te verbinden - en daarmee een toelating te weigeren omdat dan niet aan 
dee toelatingscriteria zal worden voldaan - is zeer beperkt. In de jurispruden-
tiee worden, onder toepassing van het evenredigheidsbeginsel, wel grenzen 
gesteldd aan het stellen van voorschriften, maar uit de 'muggenstekkersjuris-
prudentie'' blijkt dat deze grenzen niet snel bereikt zijn. 
Art .. 5, tweede lid, Bmw, waarin is aangegeven dat bepaalde voorschriften 
kunnenkunnen worden gegeven, lijkt , gezien de richtlijnbepalingen op dit punt, aan 
dee betrokken minister te veel discretionaire bevoegdheid te verlenen, onder 
meerr waar het gaat om doseringsbepalingen. 
Ookk ten aanzien van de vereisten voor een 'juist gebruik' en voor 'geïnte-
greerdee bestrijding' is de implementatie onvolledig en gebrekkig. 

12.22 Voorschriften inzake met bestrijdingsmiddel behandelde objecten 

Voorr objecten die met een bestrijdingsmiddel zijn behandeld, bevat de Bmw 
sindss 1975 een afzonderlijke bepaling. 

Bijj  ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent veiligheids-
termijnenn bij het oogsten van planten, het in het verkeer brengen van (delen van) 
behandeldee planten en het slachten van behandelde dieren. Ook voor het telen van 
gewassenn op behandelde grond, het gebruik van behandeld water, het betreden of 
gebruikenn van een behandelde ruimte, oppervlakken of goederen kunnen voor-
schriftenn worden gegeven (art. 5a, eerste lid). 

Dee bij ministeriële regeling gegeven voorschriften kunnen bij de toelating van 
anderee bestrijdingsmiddelen van toepassing worden verklaard (art. 5a, tweede 
lid). . 

Dee toelichting noemt voorbeelden van voorschriften: een veiligheidstermijn voor 
hett leveren van melk van koeien die behandeld werden met een bestrijdingsmiddel, 
eenn periode waarin behandelde zaden niet mogen worden gezaaid vanwege schade 
aann vogels, een wachttijd voor het planten van gewassen op grond die met grond-
ontsmettingsmiddelenn is behandeld, een voorschrift voor het reinigen van opper-
vlakkenn die met insecticiden zijn behandeld alvorens deze met voedingsmiddelen 
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inn aanmerking komen en het luchten van behandelde ruimten.39 

Vann art. 5a is slechts enkele malen gebruik gemaakt, bijvoorbeeld voor het telen 
opp grond behandeld met aldrin of dieldrin40, voor het gebruik als veevoer van 
bietenn behandeld met dalapon-natrium41 en voor het betreden van ruimten behan-
deldd met pentachloorfenol, tributyltinoxide of lindaan.42 

Voorschriftenn voor het omgaan met behandelde objecten worden soms als ge-
bruiksvoorschriftt bij de toelating gegeven, bijvoorbeeld voor houtverduurza-
mingsmiddelen,, waar het toelatingsbesluit voorschriften bevat in verband met de 
bestemmingg van het hout. Het CBB oordeelt in 2000 dat deze voorschriften de 
gebruikerr onvoldoende duidelijkheid bieden. 

Hett betreft besluiten voor de toelating van houtverduurzamingsmiddelen op basis 
vann koper-, chroom- en arseenverbindingen (wolmanzouten). Het wettelijk ge-
bruiksvoorschriftt bepaalt dat het verduurzaamde hout niet bestemd mag zijn voor 
verwerkingg of gebruik door particulieren en niet bestemd mag zijn om te worden 
gebruiktt in direct of indirect contact met de grond. Het CBB overweegt dat de 
voorschriftenn slechts betrekking mogen hebben op doeleinden die ten tijde van het 
gebruikk voor de gebruiker redelijkerwijs duidelijk en objectief zijn vast te stellen. 
Gezienn de praktijk van de houtverduurzaming wordt daaraan niet voldaan. Het 
gebruiksdoell  van het behandelde object zal meestal pas na verduurzaming door een 
anderr worden gekozen. Artikel 5 Bmw biedt daarom voor de betreffende gebruiks-
voorschriftenn geen grondslag en er is sprake van onverenigbaarheid met het stelsel 
vann de wet, zo concludeert het College, daarbij de mogelijkheid in aanmerking 
nemendd om bij ministeriële regeling voorschriften te stellen over het gebruik van 
behandeldee goederen te stellen op basis van artikel 5a.43 

Naa deze uitspraak meldt de minister van VROM in 2001 dat de voorbereidingen 
voorr een regeling op basis van de Wet milieugevaarlijke stoffen, met een beper-
kingg van de handel in en gebruik van het verduurzaamde hout, wordt gecontinu-
eerd.. Ook verwijst hij naar een Warenwetregeling die in voorbereiding is met 
eenn verbod op het verhandelen van met koperverbindingen verduurzaamd hout 
bestemdd voor gebruik door particulieren.44 Beide zijn ter notificatie voorge-
legd.45 5 

Kennelijkk wordt niet overwogen art. 5a Bmw te gebruiken als basis voor 
regelgeving.. Mogelijk biedt dit artikel een te smalle basis voor een gebruiksver-
bodd of is een bezwaar dat het artikel zich hoofdzakelijk op het gebruik richt, 
waardoorr de handel niet zou worden beperkt. 

Dee vraag naar het gebruik van art. 5a Bmw als basis voor gebruiksvoor-

399 TK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 10. 
400 Stcrt. 1978, 93. 
411 Stcrt. 1979, 212. 
nn Stcrt. 1982, 100. 
433 CBB 21 november 2000, Men R 2001/2 nr. 26K (Hickson Garantor e.a., wolmanzouten). 
444 Brief minister VROM aan de Tweede Kamer (TK 2000-2001, 27 400 XI, nr. 49). 
455 Ontwerp-Besluit met koperverbindingen verduurzaamd hout Wms, Stcrt. 2001, 147. 
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schriftenn inzake met wolmanzouten behandelde producten komt opnieuw aan de 
ordee in verband met het besluit tot intrekking van de toelating van houtverduur-
zamingsmiddelenn op basis van wolmanzouten. 

Dee voorzieningenrechter van het CBB overweegt in deze zaak dat het CTB er 
vooralsnogg niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat het op goede gronden de 
opvattingg van de minister van VWS heeft gevolgd inzake de (on)mogelijkheid op 
grondd van artikel 5a, eerste lid, aanhef, (f), Bmw algemeen verbindende voor-
schriftenn vast te stellen voor het gebruik van verduurzaamd hout. Weliswaar heeft 
dee minister bij brief aan verweerder meegedeeld dat zij het niet mogelijk acht een 
gebruiksbeperkingg voor (X(A)-zouten op te stellen die ondervangt dat de thans 
weerr geldende brede toelatingen voor (X(A)-zouten voldoen aan artikel 3 Bmw en 
daarmeee verenigbaar zijn met het stelsel van de Bmw, maar reeds gelet op de 
onderbouwingg van die opvatting kan betwijfeld worden of verweerder niet ophelde-
ringg had moeten vragen bij de minister, alvorens toelatingen in te trekken. 

Dee voorzieningenrechter vervolgt dat opvalt dat de minister spreekt over 'een 
gebruiksbeperkingg voor CCA-zouten', terwijl aan de minister was gevraagd - gelet 
ookk op de uitspraak van het College van 21 november 2000 - op basis van artikel 
5aa Bmw, dan wel andere wetgeving, gebruiksbeperkingen vast te stellen voor het 
behandeldee hout. 'Daargelaten of het stellen van dergelijke voorschriften, gelet op 
dee handelsbelemmerende werking die daarvan zou kunnen uitgaan, zodanig kan 
geschiedenn dat dat in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht - een derge-
lijk ee bedenking is vooralsnog niet aan de opvatting van de minister van VWS ten 
grondslagg gelegd - ziet de voorzieningenrechter geen grond voor het oordeel dat 
hett stellen van voorschriften als bovenbedoeld in strijd is met het stelsel van de 
Bmw,, nu de Bmw zelf in artikel 5a daarvoor de bevoegdheid schept. Voorzover 
dee minister ook na heroverweging van oordeel zou blijven dat particuliere gebrui-
kerss van verduurzaamd hout en kinderen die spelen op of in de nabijheid van 
speeltoestellenn die zijn vervaardigd uit verduurzaamd hout, ondanks hetgeen ver-
zoeksterss hieromtrent hebben aangevoerd, een gezondheidsrisico lopen, valt niet in 
tee zien dat dergelijke voorschriften, al dan niet door middel van een verwijzing 
naarr andere regelgeving (...) niet zouden kunnen worden uitgevaardigd.'46 

Duidelijkk is dat productregelgeving hier de aangewezen weg is. Het CBB wijst 
uitdrukkelijkk op de mogelijkheid van art. 5a Bmw als basis voor deze regelge-
ving.. De minister lijk t daarin minder perspectief te zien. 

Inmiddelss is gewijzigde Wms-regelgeving in voorbereiding, ter implementa-
tiee van strengere normen die in 2003 in een EG-richtlijn tot stand kwamen.47 

466 Vzngr. CBB 22 februari 2002, AWB 02/311 en 312, n.g. (A te X, deelnemend St. Behoud Leefmi-
lieuu en Ver. van Houtimpregneerinrichtingen, wolmanzouten). 

477 Zie Deel II, par. 6.2. 
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12.33 Uitvoeringsregelgeving voor  het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

Naastt voorschriften in de toelatingsbesluiten zijn er regels voor het verhandelen, 
inn voorraad hebben en gebruiken van toegelaten bestrijdingsmiddelen, zowel in 
dee Bmw zelf als in Bmw-uitvoeringsregelgeving. De Bmw-uitvoeringsregelgeving 
iss gebaseerd op de artikelen 3, 13 of 14 Bmw en betreft met name arbeidsom-
standigheden,, specifieke middelen of specifieke toepassingen. Ook voor het 
verwijderenn en vernietigen van (resten van) bestrijdingsmiddelen en lege verpak-
kingenn zijn er regels.48 

12.3.112.3.1 De Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrij-
dingsmiddelen dingsmiddelen 

Dee Regeling Samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmid-
delenn (SIVEB) bevat samenstellingsvoorschriften, waaronder zuiverheidseisen 
voorr bepaalde stoffen, verpakkings- en etiketteringsvereisten, onder meer inzake 
gevaarsymbolenn en veiligheidsaanbevelingen. De indeling van bestrijdingsmid-
delenn in gevaarscategorieën wordt hier eveneens geregeld. Doel van de regeling 
iss vanouds het implementeren van richtlijn 78/631, inzake het verpakken en 
kenmerkenn van bestrijdingsmiddelen. Meer recent is een onderdeel toegevoegd 
inzakee het 'kca-logo' (klein chemisch afval) op bestrijdingsmiddelen voor huis-
houdelijkk gebruik (artikel 8a).49 De implementatie van de nieuwe etiketterings-
enn verpakkingsrichtlijn 1999/45 zal deze regeling wijzigen. 

12.3.212.3.2 Arbeidsomstandigheden 

Voorr het bedrijfsmatig omgaan met bestrijdingsmiddelen en het verwijderen en 
vernietigenn van de gebruikte verpakkingen en resten van de middelen bevat art. 
133 Bmw een ruime basis. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kun-
nenn voorschriften of nadere voorschriften worden gesteld voor het afleveren, 
voorhandenn of in voorraad hebben, of vervoeren van bestrijdingsmiddelen en het 
omgaann met verpakkingen en resten. Artikel 13 verleent daarnaast enkele speci-
fiekee bevoegdheden. Zo heeft de minister van SZW de bevoegdheid ambtenaren 
aann te wijzen die voorschriften kunnen geven in verband met het uitvoeren van 
bepaaldee regels (art. 13, derde lid).50 

Hett Bestrijdingsmiddelenbesluit (Bm-besluit) bevat diverse regels in verband 
mett arbeidsomstandigheden. 

Eenn aantal regels richt zich tot de handelaar en de werkgever, onder meer inzake 
verpakkingg en vervoer (art. 2-5)51, het zorgdragen voor wasplaatsen en bescher-

Voorr bronverwijzingen zie het overzicht in par. 9.5. 
Toelichtingenn bij Stcrt. 1980, 43. 
Eenn ingediend bezwaarschrift heeft hier schorsende werking (art. 13, derde lid). 
Dee artikelen genoemd in deze paragraaf zijn, voorzover niet anders aangegeven, artikelen uit het 
Bm-besluit. . 
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mingsmiddelenn (art. 6) en het bewaren van bestrijdingsmiddelen (art. 8-12). Voor 
bepaaldee gasvormige middelen zijn er specifieke verplichtingen, zoals het aanbren-
genn van waarschuwingssignalen52, het inschakelen van een deskundige voor toe-
passingg (art. 14a), kennisgevingsverplichtingen (art. 14c) en registratieverplichtin-
genn voor ontsmettingsbedrijven (art. 15). Het bevoegde districtshoofd van de 
Arbeidsinspectiee kan van bepaalde verplichtingen ontheffing verlenen (art. 17).53 

Dee mogelijkheden voor regelgeving inzake arbeidsomstandigheden werden ver-
ruimdd bij de implementatie van richtlijn 91/414. Art. 13 Bmw bevat daartoe een 
afzonderlijkee basis voor regels over het gebruik van de middelen, in verband met 
veiligheidd en gezondheid bij de arbeid. 

Dezee kunnen onder meer betrekking hebben op de verspreiding van bestrijdings-
middelenn op de werkplek, de omgang met en de opslag van bestrijdingsmiddelen, 
hett voorkomen van blootstelling, op de kleding en kleedruimten, persoonlijke 
beschermingsmiddelenn en op de registratie van gegevens (art. 13, tweede lid). 

Hett is de bedoeling dat deze regelgeving aansluit bij het arbeidsomstandigheden-
beleidd voor andere stoffen, op basis van de Arbeidsomstandighedenwet.54 Van 
dezee verruimde basis voor regelgeving is tot nu toe geen gebruik gemaakt. 

Inn verband met arbeid met bestrijdingsmiddelen kan bij algemene maatregel 
vann bestuur gezondheidskundig onderzoek worden voorgeschreven. De districts-
hoofdenn Arbeidsinspectie kunnen hier bepaalde eisen stellen (art. 13c Bmw). 
Dergelijkk onderzoek is tot op heden, voorzover bekend, niet voorgeschreven. 

12.3.2.112.3.2.1 Vakbekwaamheid 
Voorr het beroeps- of bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad hebben, gebruiken 
enn afleveren van gewasbeschermingsmiddelen is een vergunning vereist.55 

Dee minister van LNV verleent deze 'licentie' op aanvraag, aan degene die bepaal-
dee diploma's of getuigschriften heeft. De uitvoering berust bij de Plantenziekten-
kundigee Dienst. De vergunning geldt voor vijfjaar en kan worden verlengd, waar-
bijj  voorwaarden kunnen worden gesteld onder meer betreffende nascholing (art. 

Bm-besluit,, art. 9, eerste lid, art. 10, zesde lid, art. 14, eerste lid, jo. Beschikking vaststelling 
modellenn waarschuwings- en verbodssignalen, Staatssecretaris SZW, Stcrt. 1983, 210. 
Eenn belanghebbende kan tegen deze besluiten administratief beroep instellen bij de minister van 
SZWW (art. 17, vierde lid). 
Alduss TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 26, 27. 
Besluitt en Uitvoeringsregeling vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen. Onder-
scheidenn worden vergunningen voor 'uitvoeren gewasbescherming', 'bedrijfsvoeren gewasbescher-
ming'' en 'distribueren gewasbeschermingsmiddelen'. Uitgezonderd is het door fabrikant, importeur 
off  toelatinghouder in voorraad hebben ter aflevering aan de handel en voor niet beroeps- of be-
drijfsmatigg gebruik (art. 1 t/m 5 van het Besluit). 
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10).566 Een aantal middelen is van deze regeling uitgezonderd, waaronder gewas-
beschermingsmiddelenn bestemd voor gebruik bij het machinaal coaten van zaad en, 
onderr bepaalde voorwaarden, voor middelen op basis van glyfosaat in bepaalde 
apparatuur,, ter bestrijding van 'aardappelopslag' of bij bloembollenbehandeling. 
Dee motivering voor deze uitzondering luidt dat de milieu- of arbeidseffecten vrij-
well  nihil zijn, maar ook speelt mee dat bij deze activiteiten veel gebruik wordt ge-
maaktt van ongeschoold personeel.57 

LNVV heeft in 2000 een beperkte evaluatie uitgevoerd van de vakbekwaamheids-
regeling.. Geconcludeerd is dat het systeem draagvlak heeft, maar dat de kwaliteit 
vann de informatie en de bijscholing van docenten zorgpunten zijn. Bij de start 
zijnzijn ruimhartig ontheffingen verleend door de werkgroep die de invoering van de 
licentiess voorbereidde. De evaluatieresultaten werden niet gepubliceerd.58 

Eindd 1997 zijn ruim 75.000 vergunningen verstrekt. Omdat voor een verlenging 
bijscholingg gevolgd moet zijn, zal de 'spontane naleving' van de vereisten naar 
verwachtingg kleiner zijn dan bij de oorspronkelijke vergunning.59 

Sindss 1999 is ook een vakbekwaamheidsdiploma vereist voor het beroeps- of be-
drijfsmatigg gebruik van middelen ter afwering of bestrijding van dierplagen of 
houtrotverwekkendee schimmels.60 

Ookk deze regeling kent diverse uitzonderings- en overgangsbepalingen.61 De mi-
nisterr van VROM bepaalt de eindtermen en wijst instellingen aan.62 De Inspectie 
milieuhygiënee (VROM-Inspectie) is belast met het toezicht op de naleving van de 
Regelingg eindtermen.63 

Dee regeling besteedt weinig woorden aan de handhaving. De toelichting vermeldt 
datt voor de mollen- en woelrattenbestrijding de AID en Arbeidsinspectie contro-
lerenn of professionele toepassers beschikken over een vergunning.64 Voor de 

Dee Agrarische Opleidingscentra (AOC) geven hiervoor cursussen. De bevoegdheid van de AOC's 
omm vrijstelling te verlenen is door de AOC-Raad gemandaterd aan een in het leven geroepen Bureau 
Erkenningen,, aldus de toelichting bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling, Stcrt. 1998, 10. 
Toelichtingg bij art. 1, tweede lid, van het Besluit. 
T.. Rotteveel, Plantenziektenkunidige Dienst, telefonische informatie 9 maart 2001. Aan het afstem-
mingsoverlegg licenties nemen deel het ministerie van LNV, het landbouwbedrijfsleven en onderwijs-
organisaties. . 
Toelichtingg bij de wijziging Uitvoeringsregeling, Stcrt. 1998, 10. 
Art.. 10a Besluit Vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen. 
Voorr deze branche werd in 1999 geschat dat ca. 1300 personen onder het besluit vallen (toelichting 
wijzigingsbesluitt Besluit vakkennis, Stb. 1999, 132). 
Regelingg eindtermen diploma dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding, Stcrt. 1999, 
173.. Het vakbekwaamheidsdiploma bestrijdingstechnicus/bestrijdingsdeskundige wordt uitgegeven 
doorr het Exameninstituut Volksgezondheid en Milieu. Voor verlenging van het diploma wordt het 
volgenn van vier nascholingsdagen vereist {Tijdschrift Dierplagen, 2000, nr. 3, p. 2). 
Art.. 10a, tiende lid, Besluit vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen. 
Toelichtingg wijzigingsbesluit 1998, Stb. 1998, 615, laatste volzin. 
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dierplagenn en schimmels is dat de Inspectie Milieuhygiëne.65 

Datt de vakbekwaamheidsregeling een rol kan spelen bij handhaving en ver-
volgingg bleek in een hiervoor genoemde uitspraak van de Hoge Raad waar de 
advocaat-generaall  overweegt dat de verdachte zojuist het vakbekwaamheidsdiplo-
maa had verkregen en dat deze geacht mocht worden het etiket juist gelezen te 
hebben.666 Sinds 2003 is de intrekking van de vakbekwaamheidsvergunning als 
sanctiee in de Bmw opgenomen. Wanneer niet langer wordt voldaan aan de be-
treffendee vereisten wordt de vergunning ingetrokken, nadat gelegenheid is gege-
venn alsnog aan de eisen te voldoen. Wanneer in strijd met de Bmw is gehandeld, 
kann de vergunning worden ingetrokken, waarbij bepaald kan worden dat gedu-
rendee een bepaalde termijn geen nieuwe vergunning wordt verstrekt (art. 16e). 

Hett bestuursorgaan (de betrokken minister) heeft in dit laatste geval beoordelings-
ruimtee en moet een gewogen en gemotiveerde beoordeling geven. Uit oogpunt van 
proportionaliteitt zal intrekking van een spuitlicentie slechts aan de orde zijn bij 
overtredingenn waarbij ernstig gevaar ontstaat of kan ontstaan voor mensen, dieren 
off  milieu.67 

Dee huidige regeling heeft betrekking op bedrijfs- of beroepsmatig gebruik. Er 
zijnn voorstellen in ontwikkeling waarin niet het type gebruik, maar het al of niet 
verwaarloosbaarr zijn van risico's van dat gebruik, als criterium voor het onder 
dee regeling vallen, wordt gehanteerd. Daarmee zou ook particulier gebruik in 
principee onder de regeling vallen wanneer de middelen daartoe aanleiding geven. 
Mett het oog op handhaving van het gebruik door particulieren wordt overwogen 
dee vergunning dan ook op de aankoop betrekking te laten hebben.68 

Geconcludeerdd kan worden dat met het oog op arbeidsomstandigheden van-
oudss een variëteit aan voorschriften in Bmw-regelgeving is opgenomen. Van 
lateree datum is de Vakbekwaamheidsregeling voor gewasbeschermingsmiddelen 
enn bepaalde biociden. Ter aansluiting op meer recent arbeidsomstandighedenbe-
leidd voor stoffen is er wel een basis in de wet, maar zijn voorschriften (nog) niet 
tott stand gekomen. 

12.3.312.3.3 Specifieke middelen en specifieke (wijzen van) toepassing 

12.3.3.112.3.3.1 Doodshoofdmiddelen, gasvormige middelen en andere middelen met 
gevaarlijkegevaarlijke kenmerken 

Voorr 'doodshoofdmiddelen'69 en bepaalde gasvormige middelen zijn er speci-
fiekee voorschriften voor handel en gebruik. 

Toelichtingg wijzigingsbesluit 1999, Stb. 1999, 132. 
HRR 28 september 1999, nr. 111.336 E, n.g. 
Alduss de toelichting op Bmw art. 16e, derde lid, welke ook een aantal voorbeelden omschrijft (TK 
2001-2002,, 28 358, nr. 3, p. 18-20 (wetswijziging versterking van de handhaving en bepalingen 
inzakee uitbreidingstoelatingen). 
T.. Rotteveel, Plantenziektenkundige Dienst, telefonische informatie 9 maart 2001. 
Doodshoofdmiddelenn zijn middelen die, op basis van acute toxiciteit, worden ingedeeld als zeer 
vergiftigg of vergiftig (Regeling SIVEB, bijlage II) . 
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Doodshoofdmiddelenn mogen niet worden afgeleverd aan personen beneden zestien 
jaarr en aan personen die niet in het bezit zijn van een bepaald legitimatiebewijs 
(Bmww art. 12, eerste en tweede lid). Deze middelen mogen niet worden gebruikt 
zonderr bezit van dit legitimatiebewijs (Bmw art. 12, derde lid).70 Ook het Bestrij-
dingsmiddelenbesluitt geeft voorschriften voor deze middelen. De werkgever mag 
zee niet gebruiken door middel van personeel beneden de achttien jaar (Bm-besluit 
art.. 5).71 Ook mogen deze middelen niet gebruikt worden in tuinen, volkstuinen, 
plantsoenen,, wegbermen en dergelijke voor publiek toegankelijke plaatsen (Bm-
besluitt art. 5a). 

Voorr bepaalde gasvormige bestrijdingsmiddelen zijn er voorschriften voor de 
toepasserr en voor degene bij wie de behandeling plaatsvindt. Zo geldt een waar-
schuwingsverplichtingg bij het behandelen van ruimten of voorwerpen en een zorg-
plichtt om verspreiding tegen te gaan en het betreden van een behandelde ruimte te 
voorkomen.. De toepassing mag alleen door of onder toezicht van een aangewezen 
deskundigee plaatsvinden en er zijn afleverbeperkingen en registratieverplichtin-
gen.722 Voor bepaalde toepassingen van methylbromide, aluminiumfosfide en mag-
nesiumfosfidee moet kennis worden gegeven aan de Arbeidsinspectie.73 

Dee minister van SZW heeft diverse bevoegdheden, onder meer het verstrekken 
enn vervallen verklaren van de deskundigenbewijzen. Deze minister kan de ver-
plichtingenn voor het werken met de gasvormige middelen bij ministeriële regeling 
vann overeenkomstige toepassing verklaren op andere aan te wijzen bestrijdingsmid-
delenn indien hij dat geboden acht gezien de gevaren van het gebruik (Bm-besluit 
art.. 14, eerste en derde lid). 

VerbodenVerboden voor 'het grote publiek' 
Hett gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen door particulieren is overigens 
beperktt met de implementatie van de Biocidenrichtlijn. Biociden die gekenmerkt 
zijnn als 'vergiftig, zeer vergiftig, kankerverwekkend of mutageen categorie 1 en 
2,, of als vergiftig voor de voortplanting categorie 1 of 2 zijn ingedeeld', mogen 
niett aan het grote publiek worden verkocht.74 

Uitgezonderdd zijn bepaalde middelen tegen knaagdieren, bestemd voor gebruik door particulieren 
(Bmww art 12, vierde lid, jo. Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen, art. 5). 
Anderee bestrijdingsmiddelen mogen niet worden gebruikt door middel van personeel beneden zes-
tienn jaar (Bm-besluit art. 5, tweede lid). 
Bm-besluit,, art. 14, eerste en tweede lid; art. 14a, 14b en 15. 
Inn de Regeling melding fosforwaterstof en methylbromide geeft de minister van VWS nadere re-
gels.. De melding moet (tussen zeven dagen en zes uur van te voren, afhankelijk van het object) 
binnenn zijn bij de regiodirecteur Inspectiedienst SZW. Deze zal de melding doorgeven aan de Regio 
Inspectiee Gezondheidsbescherming (Keuringsdienst van Waren) en aan de Inspectie Milieuhygiëne, 
alduss de toelichting bij de Regeling. De ingewikkelde regeling met meerdere instanties leidt tot 
vertraging,, hetgeen controle ernstig bemoeilijkt, aldus het rapport "Gasvrij", Inspectie Milieuhygi-
ëne,, 2001, p. 9 (zie ook par. 13.2.3). 
Art.. 5, vierde lid, (c) Bmw. In dit artikel wordt abusievelijk nog verwezen naar richtlijn 88/370. 
Inn een in 2003 aanhangige wetswijziging in verband met verordening 178/2002, (TK 2003-2004, 
299 317, nrs. 1-2) wordt deze fout hersteld, met verwijzing naar richtlijn 1999/45. 
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12.3.3.212.3.3.2 Grondontsmetting met vergunning 
Terr terugdringing van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen is sinds 1993 
voorr het gebruik van grondontsmettingsmiddelen een vergunning vereist ingevol-
gee het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen.15 Verkoop mag alleen 
plaatsvindenn aan vergunninghouders. Voor eenzelfde perceel wordt in principe 
éénmaall  per vijfjaar vergunning verleend.76 

Voorr deze frequentiebeperking vindt in aanvulling op de toelating dus regulering 
plaats.777 Het is verboden een grondontsmettingsmiddel af te leveren zonder het in 
ontvangstt nemen van een gewaarmerkte kopie van de bijbehorende vergunning 
(art.. 4 Besluit). De handelaar en het loonontsmettingsbedrijf hebben administratie-
verplichtingenn (art. la Uitvoeringsregeling). Behalve het gebruik is ook het in 
voorraadd hebben zonder vergunning verboden (art. 2 Besluit). De vergunning 
wordtt verleend door de minister van LNV (art. 5 Besluit). De Plantenziektenkundi-
gee dienst is de uitvoerende instantie. 

Dee beperking van de gebruiksfrequentie kan niet in de plaats komen van een 
toetsingg aan de milieucriteria van de Bmw, aldus de voorzieningenrechter van het 
CBB,, in twee uitspraken. 

Hett Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen zondert deze grondontsmet-
tingsregelingg uit van toetsing aan de milieucriteria omdat het Besluit regulering 
grondontsmettingsmiddelenn van toepassing is. Het CTB toetst aanvankelijk wel 
maarr naderhand niet meer aan de criteria. De besluiten zonder toetsing aan de 
criteriaa worden door de voorzieningenrechter geschorst. De systematiek van richt-
lij nn 91/414 vereist voor ieder middel een dossier dat aan de vereisten voldoet en 
opp basis waarvan wordt vastgesteld dat het middel geen voor het milieu onaan-
vaardbaarr effect heeft, aldus de voorzieningenrechter.78 

Inn het Meerjarenplan Gewasbeschermingsmiddelen (MJP-G) werd naast een fre-
quentiebeperkingg ook het aantonen van een noodzaakvereiste voorzien (par. 4.2.2 
MJP-G).. Dit vereiste is tot op heden niet ingevoerd. 

Hett Besluit is gebaseerd op art. 13, eerste lid, Bmw en betreft grondontsmettingsmiddelen op basis 
vann dichloorpropeen, cis-dichloorpropeen of metamnatrium (art. 1). 
Tott 2001 was dit één maal per vier jaar. Een uitgevoerde evaluatie gaf geen aanleiding af te stappen 
vann de geplande overgang naar een maal per vijfjaar. Wel wordt tot 2005 nog éénmaal een 'uitzon-
deringsvoorziening'' toegestaan voor bepaalde gewassen; hierna 'in principe' niet meer. Evaluatie 
vann de uitzonderingsvoorziening vindt plaats in 2004, aldus de toelichting bij de Wijziging Uitvoe-
ringsregelingg grondontsmettingsmiddelen, Stcrt. 2001, 19. 
Naastt het Besluit is dat de Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen. De toelating van di-
chloorpropeenn in 2003 is vervallen. Cis-dichloorpropeen is in 2003 via een vrijstellingsregeling op 
basiss van art. 16a toegestaan. 
Vzngr.. CBB 21 juni 2002, Men «2003/6, nr. 73 m.nt. Vogelezang-Stoute (ZHM, SNM, deelne-
mendd UCB Chemicals e.a., metam-natrium). Een maand na de uitspraak zijn de betreffende midde-
lenn alsnog toegelaten, op basis van een nieuwe beoordeling, mede tegen de achtergrond van de 
beperkingg van de toepassingsfrequentie (persbericht CTB 31 juli 2002). Vzngr. CBB 28 mei 2002, 
AWBB 02/569 en 570, n.g. (cis-dichloorpropeen). Middelen op basis van deze stof zijn in 2003 via 
eenn ontheffingsregeling op basis van art. 16a toegestaan. 
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Uitt de evaluatie van het MJP-G komt naar voren dat deze regulering van het 
gebruikk van grondontsmettingsmiddelen heeft geleid tot een belangrijke vermin-
deringg van het gebruik.79 Dit succes heeft, met uitzondering van het middel di-
chloorvos,, niet geleid tot een toepassing van een dergelijke regulering voor ande-
ree middelen. 

12.3.3.312.3.3.3 Dichloorvos op recept 
Voorr middelen op basis van dichloorvos is niet alleen een gecontroleerd gebruik, 
maarr ook een gecontroleerde distributie ingevoerd. Voor deze middelen wordt 
mett ingang van 1997 het gebruik gereguleerd door verkoop op recept en door 
distributiee via bepaalde handelaren. Dit gebeurt via wijziging van het toelatings-
besluitt in combinatie met een bepaling in de Uitvoeringsregeling bestrijdingsmid-
delen,, de Regeling administratie voorschriften bestrijdingsmiddelen en privaat-
rechtelijkee overeenkomsten.80 

Toelatinghouderss verplichtten zich door een privaatrechtelijke overeenkomst alleen 
tee leveren aan handelaren van de Stichting RODIS.81 De handelaren verplichtten 
zich,, op straffe van uitsluiting, alleen te leveren aan telers met recept. De Planten-
ziektenkundigee Dienst geeft telers die zijn aangesloten bij bepaalde projecten, 
afhankelijkk van hun teelt, een recept voor een beperkte hoeveelheid. Handelaren 
enn gebruikers hebben registratieverplichtingen. Na een evaluatie, op basis van 
monitoringg van het gebruik, uit 1998 volgt een verlenging van de toelating met 
gecontroleerdee distributie en gebruik, met een restrictie van het aantal recepten per 
bedrijfslocatie.822 Uit metingen van een waterbeheerder blijkt dat de overschrijding 
vann de waterkwaliteitsnorm door dichloorvos in de periode na de overschakeling 
opp het recept-systeem sterk is verminderd.83 

Dichloorvoss voldeed niet aan de toelatingscriteria vanwege schade aan water-
organismen,, maar werd voor bepaalde teelten onmisbaar geacht. De verlenging 
vann de toelating was gebaseerd op een overgangsregeling voor onmisbaar geachte 
middelen.. Nadat deze regeling in 1999 door de president CBB onverbindend is 
verklaardd (zie par. 11.3.3.1), komt er een einde aan deze verkoop op recept. 

Nadienn is een receptenstelsel en een gecontroleerde distributie in het toela-
tingsbeleidd niet meer toegepast. 

Ziee hoofdstuk 18. 
Ditt stelsel was neergelegd in de betreffende toelatingsbesluiten jo. de Uitvoeringsregeling bestrij-
dingsmiddelenn (art. 4) en de Regeling administratievoorschriften bestrijdingsmiddelen art. 2, derde 
lidd en art. 3, tweede lid. Zie de toelichting bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling, 23 decem-
berr 1996 (Stcrt. 25). De CTB-evaluatie dateert van 9 december 1998. 
Stichtingg Registratie en opleiding distribuanten gewasbeschermingsmiddelen. 
EvaluatieEvaluatie van het systeem van gecontroleerde distributie en gecontroleerd gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelenschermingsmiddelen op basis van de werkzame stof dichloorvos, Wageningen: CTB 1998. Zie bij-
voorbeeldd ook de motivering van het CTB-besluit 24 december 1998, Denkavepon Kasaerosol, nr. 
106699 N. 
Hett Hoogheemraadschap van Rijnland meldt in 2000 dat het voorkomen van dichloorvos in opper-
vlaktewaterr sterk is teruggelopen (Agrarisch Dagblad 19 augustus 2000, p. 3). 
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Dee aankondiging uit het MJP-G dat de handel in bestrijdingsmiddelen slechts zal 
wordenn toegestaan aan geregistreerde bedrijven, met verwijzing naar de moge-
lijkheidd van aansluiting bij de stichting RODIS, werd niet uitgevoerd. 
Dee Bestuursovereenkomst uitvoering MJP-G bevatte voorschriften inzake gecontro-
leerdee distributie (art. 11.2), maar deze werden niet uitgevoerd. Een pilotproject 
omm 'nader uitwerking te geven aan een systeem van gecontroleerde distributie en 
receptuur'' vond, voorzover bekend, geen voortzetting.84 

12.3.3.412.3.3.4 Toepassingen langs oppervlaktewater 
Pass midden jaren negentig komen er maatregelen ter beperking van emissies van 
hett gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater, zoals 
spuit-- of teeltvrije zones. De maatregelen vloeien voort uit de MJP-G-doelstellin-
genn ter beperking van emissies.85 De verscherping van de Bmw-normstelling 
voorr waterorganismen en gewijzigde inzichten in de effecten van drift (verwaai-
ing),, leiden tot het opnemen van voorschriften voor teeltvrije zones in sommige 
toelatingsbesluiten.86 6 

Tezelfdertijdd komt er in het kader van de Wvo meer duidelijkheid over de 
vergunningplichtt voor activiteiten met bestrijdingsmiddelen die emissies naar het 
oppervlaktewaterr veroorzaken. Ook komen er in het Lozingenbesluit open teelt 
enn veehouderij (2000) regels tot stand met teeltvrije zones, afgestemd op typen 
teeltenn en op toe te passen apparatuur. Zie hierover hoofdstuk 17. 

12.3.3.512.3.3.5 Toepassingen vanuit vliegtuigen 
Voorr de toepassing vanuit vliegtuigen bevat het op de artikelen 13 en 14 Bmw 
gebaseerdee Besluit luchtvaartuigtoepassingen en de bijbehorende uitvoeringsrege-
lingg specifieke voorschriften.87 Het besluit bevat onder meer waarschuwings- en 
registratieverplichtingenn en een verbod op het toepassen boven bepaalde wind-
snelhedenn en binnen bepaalde afstanden van 'mensenverzamelingen' (art. 2 en 4, 
aanheff  (a) en (e)).88 

GecontroleerdeGecontroleerde Distributie en Receptuursysteem. Een inventarisatie van factoren en elementen die 
bijdragenbijdragen aan een verdere ontwikkeling van een systeem van gecontroleerde distributie en receptuur, 
Denn Haag: ministerie LNV 1997 {S. de Vries). Gecontroleerde distributie wordt daarbij gezien als 
eenn instrument om een 'gedifferentieerd risicobeleid' beter controleerbaar te maken. 
Meerjarenplann gewasbescherming 1991, par. 5.4.3. Bijvoorbeeld de Overeenkomst uitvoering 
milieubeleidd bloembollensector (1995) en het Plan van Aanpak Reductie Emissie in de opengronds-
Landbouww (PAREL), de overeenkomst tussen waterbeheerders, landbouworganisaties in Noord- en 
Zuid-Hollandd en de projectorganisatie Diffuse Bronnen Noord-Holland, 1997. 
Bijvoorbeeldd de wijziging van de toelating van Asepta Maneb-tin (11971 N) per 25 februari 2000: 
'' Op percelen die grenzen aan watergangen is toepassing uitsluitend toegestaan met gebruik van een 
zeerr grove dop uit de driftreductieklassen van 90% in combinatie met, naar keuze, een teeltvrije 
zonee van 1,80 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot, of luchtondersteuning met een stan-
daardzonee van 0,75 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot.' 
Besluitt en uitvoeringsregeling luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen. 
Ziee in verband hiermee bijvoorbeeld Pres. Rb. Middelburg 12 mei 1997, JM 1997, nr. 31. De 
presidentt acht bewezen dat toepassing plaatsvond bij een windsnelheid van meer dan vijf meter per 
secondee wordt, gelet op een handmeting als indicatie, een KNMI-rapport, de verklaring van verbali-
santt en andere bewijsmiddelen. Volgt een veroordeling tot een geldboete van f 1.500,-, bij gebreke 
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Dee belangen van de landbouwluchtvaart waren indertijd aan de orde bij het land-
bouwspuitvliegersarrest.899 De HR bepaalde hierbij dat algemeen verbindende 
voorschriftenn (niet zijnde wetten in formele zin) door de rechter mogen worden 
getoetstt aan algemene rechtsbeginselen. In casu ging het met name om het verbod 
opp vliegtuigbespuitingen binnen een afstand van 50 m (bovenwinds) van bepaalde 
objecten,, ter bescherming van mens, dier en milieu. De 50-meter-afstand is een 
compromis,, waarbij de verschillende belangen zijn afgewogen en waarbij geen 
sprakee is van willekeur, aldus de Raad. 

Dee toepassing vanuit een vliegtuig is verboden binnen een afstand van 14 meter 
vanaff  de insteek van oppervlaktewater, aldus het Lozingenbesluit open teelt en 
veehouderij,, art. 15. 

Inn een kort geding van de Vereniging Nederlandse Landbouwluchtvaartbedrijven 
overr het Lozingenbesluit en de 14-meter-norm, oordeelt de president van de recht-
bankk Den Haag dat de 14-meter-norm het vliegtuigspuiten niet onmogelijk maakt. 
Eiserss hebben niet aangetoond dat vliegtuigspuiten niet zoveel drift veroorzaakt als 
veldspuiten,, aldus de president.90 

Inn de toelichting op de bepaling inzake de 14-meter-norm wordt verwezen naar 
lopendd onderzoek, op basis waarvan mogelijk alsnog toepassing zou kunnen 
wordenn toegestaan.91 In afwijking van het Lozingenbesluit wordt in 2000 nog 
eenn norm van 1,5 meter toegestaan, omdat een bepaalde toepassingstechniek 
minderr drift veroorzaakt dan aanvankelijk werd verondersteld.92 De gestelde 
normm wordt dus (vooralsnog) niet toegepast. 

12.3.3.612.3.3.6 Conclusies specifieke middelen of toepassingen 
Geconcludeerdd kan worden dat er, behalve via voorschriften bij de toelating, ook 
inn uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen in het kader van de Bmw voor 
hett gebruik van de middelen een variëteit aan voorschriften kan worden gesteld 
enn wordt gesteld voor specifieke middelen of toepassingen. De twee regelingen 
voorr een gecontroleerd gebruik en een gecontroleerde distributie (grondontsmet-
tingg met vergunning en dichloorvos op recept) zijn succesvol (geweest), maar 
vindenn desondanks geen vervolg in andere regelingen. 

vann betaling en verhaal te vervangen door hechtenis van 30 dagen. 
HRR 16 mei 1986, AB 1986, 574. 
Pres.. Rb. Den Haag 11 mei 2000, Het Waterschap 2000/14, p. 659 m.nt. M. Lammens. 
Hett onderzoek van het Instituut voor milieu- en agritechniek (IMAG) concludeert inmiddels dat het 
driftpercentagee bij vliegtuigbespuiting met de splitboomtechniek gelijk is aan dat bij de rijdende 
spuit.. De Vereniging Nederlandse Luchtvaartbedrijven zal deze resultaten gebruiken voor een toela-
tingsaanvraagg (Agrarisch Dagblad 14 november 2000). 
Ziee hierover de brief d.d. 2 februari 2000 van de voorzitter Stuurgroep Wvo-instrumentarium open 
teeltt (ministerie V en W) aan geadresseerden van de brochure over het Lozingenbesluit. 
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12.3.412.3.4 Administratie-, meldings- en registratieverplichtingen 

Vanoudss gelden er in het kader van de Bmw alleen administratie-, registratie-
en/off  kennisgevingsverplichtingen voor het bedrijfsmatig afleveren of gebruiken 
vann met name gasvormige niet-landbouwbestrijdingsmiddelen.93 Sinds 1975 
kunnenn toelatinghouders en andere fabrikanten, importeurs en handelaren ook 
voorr andere middelen bij ministeriële regeling worden verplicht een administratie 
tee voeren en gegevens te verstrekken (art. 13a Bmw). Deze mogelijkheid werd 
inn de wet opgenomen 'in het belang van de bewaking van het leefmilieu (...)' en 
dee regering kondigde een uitvoering van deze regeling op korte termijn aan.94 

Inn art. 13b werd de mogelijkheid opgenomen bij amvb een registratiever-
plichtingg voor handelaren in te stellen. Doel hiervan was de controle te bevorde-
renn door het beter zicht krijgen op de kanalen waarlangs bestrijdingsmiddelen 
hunn weg vinden naar gebruikers.95 

Wettelijkee verplichtingen kwamen er niet op korte termijn, wel vrijwillig e 
regelingenn met een deel van het bedrijfsleven over het leveren van afzetgege-

06 6 

vens. . 
Pass in 1992 komt er een op art. 13a gebaseerde Regeling administratievoor-

schriftenn bestrijdingsmiddelen, met administratie- en meldingsverplichtingen voor 
toelatinghouderss van gewasbeschermingsmiddelen. 

Dee meldingsverplichting (hoeveelheden per geleverd bestrijdingsmiddel) geldt niet 
voorr toelatinghouders die via de branche-organisatie opgave doen van hoeveelhe-
denn werkzame stoffen (art. 5 Regeling). De gegevensverstrekking via branche-
organisatiee Nefyto vindt veelal geaggregeerd plaats op het niveau van groepen 
stoffen.. De geaggregeerde gegevens zijn vaak te globaal om bijvoorbeeld door een 
waterkwaliteitsbeheerderr gebruikt te kunnen worden bij het opstellen van meetpro-
gramma's.97 7 

Inn de loop van de jaren negentig wordt via Productschapsverordeningen onder 
meerr voor de bloembollentelers een gebruiksregistratieverplichting ingesteld. 

Individuelee gegevens die in het kader van deze verordeningen verzameld worden, 
mogenn alleen voor de taak van het productschap worden gebruikt. De gegevens 
dienenn voor publicatie in algemene openbare overzichten te worden geaggregeerd. 

933 Bm-besluit art. 14, eerste lid, jo. art. 15, art. 14c. 
944 TK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 12 en nr. 5, p. 22. 
955 Een vergunningstelsel werd hiervoor niet nodig geacht. Volstaan kan worden met de registratiever-

plichting,, aldus de regering (TK 1973-1974, 11 262, nr. 5, p. 22). 
966 Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 228, 229. Alleen voor bepaalde gasvormige middelen gelden 

err registratieverplichtingen en voor grondontsmettingsmiddelen zijn er administratieverplichtingen 
voorr handelaren en loonbedrijven {Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen, art. 10 en 12). 

977 'Voor een efficiënt gebruik van de hiertoe (beperkt) beschikbare financiële en personele middelen 
achtt Cl W/CU WVO het noodzakelijk dat waterkwaliteitsbeheerders beschikking krijgen over gege-
venss betreffende het gebruik van individuele bestrijdingsmiddelen.' (Brief Commissie Integraal 
Waterbeheer/Commissiee uitvoering Wvo d.d. 16 januari 1996, bij Bestrijdingsmiddelenrapportage 
1992/1993.) ) 
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Dee melding betreft alleen het gebruik en niet de voorraad middelen.98 

Dee administratie van gegevens door de glastuinbouw komt in 2001 moeizaam op 
gang.. De afspraken uit het Convenant Glastuinbouw en milieu worden uitgewerkt 
inn het Besluit glastuinbouw. Dit Besluit wordt door het College van procureurs-
generaall  bekritiseerd omdat de handhaving verregaand afhankelijk is van door de 
tuinderr te verstrekken en niet te controleren gegevens." 

Vanuitt de markt worden gebruiksregistraties ingevoerd in het kader van 
marktcertificeringg van producten of telers. Systemen op dit gebied komen en 
gaan.. 10° Vanaf 2000 komen de eisen van de supermarktketens in Europees ver-
bandd (EUREP-GAP) steeds meer op de voorgrond te staan (zie hoofdstuk 17). 

Inn 2001 wordt art. 13a Bmw aangepast. De toevoeging 'in het belang van de 
beschermingg van het milieu' wordt geschrapt. De toelichting bij deze wijziging 
vermeldtt dat er ook andere redenen kunnen zijn voor de administratieplicht, 
zoalss handhaving. Het verkrijgen van inzicht in de gehele keten van distributie 
enn gebruik wordt nu vergemakkelijkt, aldus de regering.101 De wet bood even-
well  al sinds 1975 mogelijkheden om dit inzicht te verkrijgen.102 

Mett de Regeling administratievoorschriften gewasbeschermingsmiddelen 
20011 worden de administratieverplichtingen uitgebreid tot handelaren en professi-
onelee gebruikers. De verplichtingen gelden niet wanneer al via andere weg wordt 
geadministreerd.1033 De naleving van deze Regeling administratievoorschriften 
blijktt in 2002 zeer beperkt te zijn.104 

Mett de wetswijziging van 2002, ter versterking van de handhaving, wordt in 
art.. 5, vierde lid, Bmw de mogelijkheid opgenomen te bepalen dat een bestrij-
dingsmiddell  uitsluitend mag worden afgeleverd door handelaren die behoren tot 
eenn daarbij aangewezen categorie. De beperking van aflevering en gebruik tot 
personenn of rechtspersonen, behorende tot een aangewezen categorie, was al in 
ditt artikel opgenomen. De toelichting op de wetswijziging vermeldt dat de beper-
kingg van de distributiekanalen tot handelaren die behoren tot een bepaalde cate-
gorie,, een volledig sluitend systeem van gecontroleerde distributie beoogt te 
realiseren.105 5 

Geconcludeerdd kan worden dat de mogelijkheden die de wet vanaf 1975 
biedtt inzake administratie, melding en registratie, zowel voor het gebruik van 
middelenn als voor de distributie, zeer ten dele en pas na lange tijd zijn benut. 
Handelarenn (niet-toelatinghouders) hebben nog altijd geen of beperkte administra-

Productschapp Tuinbouw, Verordening Registratie meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
bloembollengrondd 1997, art. 3-7. Een verordening voor registratie in de akkerbouw, die in 2000 
inn werking trad, werd in 2001 ingetrokken vanwege een gebrek aan draagvlak. 
Stb.Stb. 2002, 109, p. 124 (toelichting). 
MBTT (Milieubewuste Teelt) verdween bijvoorbeeld per 2002 na de introductie van het goedkopere 
basiszorgsysteemm van de veilingen (Agrarisch Dagblad 9-10-2001). 
Alduss TK 1999-2000, 27 076, nr. 3, p. 12. 
TKK 1973-1974, 11 262, nr. 5, p. 22. 
Artikelenn 5, 6 en 7 van de Regeling. 
Dee AID constateert bij het controleren van het nalevingsniveau van de regeling dat bij 40%. van de 
gecontroleerdee bedrijven zaken niet in orde zijn (AID-Jaarverslag 2002, p. 20). 
TKK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 14. 
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tie-,, meldings- en registratieverplichtingen. Het merendeel van de toelatinghou-
derss van gewasbeschermingsmiddelen meldt via de branche. Voor biociden ont-
brekenn administratie- en meldings- en registratieverplichtingen volledig. 

12.3.512.3.5 Verwijdering van resten en gebruikte verpakkingen 

Zowell  het Bestrijdingsmiddelenbesluit als enkele specifieke regelingen bevatten 
voorschriftenn inzake resten en/of verpakkingen. Zo is het verboden gebruikte 
verpakkingenn of resten van bestrijdingsmiddelen zo te verwijderen dat zij in 
oppervlaktewater,, in de bodem van een grondwaterbeschermingsgebied of op of 
langss de openbare weg (kunnen) geraken (Bm-besluit, art. 13, tweede lid).106 

Gebruiktee verpakkingen mogen ook niet zo worden vernietigd dat ze anders dan 
alss grondstof weer kunnen worden gebruikt (Bm-besluit art. 13, eerste lid). 

Voorr bepaalde middelen gelden er, op basis van art. 13, derde lid Bm-besluit, 
specifiekee regelingen: de Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en 
bloemknollenn en de Regeling verwijdering resten en gebruikte verpakkingen hout-
verduurzamingsmiddelen. . 

Daarnaastt geldt de Bmw-zorgplichtbepaling ook voor resten van bestrijdingsmid-
delenn en lege verpakkingen (zie par. 1.2.3.6). Voor het verwijderen van resten 
enn gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen bestaat sinds 1988 
eenn convenant.107 Dit convenant en bijbehorende verordeningen inzake het rei-
nigenn van verpakkingen kwamen in de plaats van eerdere plannen van het minis-
teriee van VROM tot het invoeren van een statiegeldregeling.108 

Hett convenant bepaalt welke verpakkingen als bedrijfsafval kunnen worden afge-
voerdd en welke moeten worden ingeleverd bij een KCA (klein chemisch afval)-
depot.. Ook voor resten wordt aangegeven wanneer deze bij een KCA-depot dan 
well  bij de distributeur kunnen worden ingeleverd. Distributeurs hebben terugname-
verplichtingenn (onaangebroken verpakkingen) bij beëindiging van een toelating. 
Toelatinghouderss hebben verpakkingsverplichtingen.109 

1066 Voor het verbod van het in de bodem van een grondwaterbeschermingsgebied doen geraken, zijn 
onderr meer uitgezonderd de spuitresten van bestrijdingsmiddelen die aldaar mogen worden toege-
pastt (art. 13, tweede lid (b) Bm-besluit). 

1077 Het Convenant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen is afgeslo-
tenn in 1988 tussen de betrokken ministers enerzijds en de organisatie van toelatinghouders, afzon-
derlijkee toelatinghouders, de federatie van distribuanten van bestrijdingsmiddelen en het Landbouw-
schapp anderzijds. Het Convenant werd afgesloten voor drie jaar, gevolgd door verlenging voor 
onbepaaldee tijd met een opzegtermijn van een jaar. 

1088 R.A. Hof, De groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, Zoetermeer, EIM 1988, p. 55. 
1099 In een evaluatie-onderzoek uit 1991 wordt geconcludeerd dat er een groot draagvlak is bij gebrui-

kerss voor uitvoering van het Convenant. De inlevering gebeurt over het algemeen goed, zij het dat 
niett alle restanten worden ingeleverd. De gemeentelijke aanpak bij de KCA-depots behoeft verbete-
ringg (Evaluatie van NSS Agrimarketing Holland BV, juni 1991). 
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Inn verband met het reinigen van verpakkingen kwamen Productschapsverordenin-
genn tot stand.110 

Pass sinds de implementatie van richtlijn 91/414 kent de Bmw een bevoegdheid 
voorr de betrokken minister om regels te stellen omtrent verwijdering - binnen 
eenn bepaalde tijd - van een niet meer toegelaten bestrijdingsmiddel.111 Dergelij-
kee regels zijn tot op heden niet gesteld. 

12.3.612.3.6 Zorgplicht in de Bmw 

Dee wet bevat in art. 13, vierde lid, een tot 'een ieder' gerichte, strafrechtelijk 
handhaafbaree zorgvuldigheidsnorm voor het omgaan met bestrijdingsmiddelen. 
Dezee verplichting om een bepaalde zorgvuldigheid in acht te nemen, wordt door-
gaanss zorgplicht genoemd.112 

Dee verplichting dateert uit de wet van 1962.113 Het toenmalige art. 13, derde lid, 
luidde:: 'Een ieder is verplicht ten aanzien van bestrijdingsmiddelen, ledige verpak-
kingenn en resten van bestrijdingsmiddelen een zodanige zorgvuldigheid in acht te 
nemen,, dat geen gevaar ontstaat voor de mens of voor dieren, welker instand-
houdingg gewenst is en dat aan planten, delen van planten, grond of viswater, 
welkee aan anderen toebehoren, geen grotere schade wordt toegebracht dan uit een 
juistt gebruik van het middel voortvloeit' (art. 13, tweede lid-oud). 
Dee wetgever beoogde met deze rechtsplicht 'ieder zich van zijn verantwoordelijk-
heidd bewust te doen zijn en tot de uiterste zorg te bewegen'. Op overtreding werd 
eenn strafsanctie gesteld.114 

Bijj  wetswijziging van 1975 werd de zorgvuldigheidsnorm uitgebreid, zodat deze 
zichh ook uit zou strekken tot: planten welker instandhouding gewenst is, tot 
anderr water dan viswater, tot grond (in zijn natuurlijke ligging) en tot water 
(oppervlakte-- en grondwater), welke toebehoren aan degenen die bestrijdingsmid-
dell  gebruikt of doet gebruiken, aldus de memorie van toelichting.115 Onder-
scheidenn werden de zorgvuldigheid dat geen gevaar ontstaat voor mens of milieu 
enn de zorgvuldigheid als redelijkerwijs kan worden verlangd ter voorkoming van 

1100 Verordening van het Landbouwschap, 5 juli 1989, inmiddels vervangen door: Verordening PT en 
Verordeningg HPA Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 1997. De verordeningen 
verplichtenn tot het schoonmaken van lege verpakkingen, op voorgeschreven wijze en met bepaalde 
apparatuur. . 

mm Bmw, art. 2, zesde lid, laatste volzin. 
" 22 Zie over de definiëring van zorgplichtbepalingen: Visser 2001, p. 2-4, verwijzend naar de definitie 

vann de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten. 
" 33 Dit is, voorzover bekend, de eerste algemene milieu-zorgplicht (P. Houweling, 'Zorgplichtbepalin-

genn in de nieuwe art. 8.40 Wm-besluiten', M en R 1997/7/8, p. 143). Binnen de sectorale milieu-
wetgevingg wordt de Wet luchtverontreiniging (1968) als de eerste zorgplicht beschouwd (M.J. Dres-
den,, 'De zorgplicht in de milieuwetgeving', M en R 1989/2, p. 51). 

inn YJ£ 1959-1960, 6014, nr. 3, p. 9. Zie over redenen van de wetgever voor het gebruik van een 
zorgplichtbepaling:: Faure en Visser 1999, p. 325-326. 

' ""  TK 1970-1971, 11 262, nr. 3, p. 12. 
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schadee aan (delen van) planten die aan anderen toebehoren. 
Dee bepaling beoogt, aanvullend op de overige wetsbepalingen, gevallen te 

regelenn waarin men in zorgvuldigheid zodanig tekort is geschoten dat dit uit 
oogpuntt van algemeen belang ontoelaatbaar en derhalve strafwaardig is. Er is 
niett mee bedoeld voor alle gevallen waarin civielrechtelijk verhaal van schade 
mogelijkk zou zijn, te voorzien in strafrechtelijke repressie, zo komt naar voren 
uitt de parlementaire geschiedenis.116 

Verhaall  via de civielrechtelijke weg is in de jurisprudentie met name voor het 
tweedee type zorgvuldigheid - gericht op het voorkomen van schade aan andermans 
plantenn - aan de orde, op basis van zo onzorgvuldig handelen dat sprake is van 
onrechtmatigg handelen. Het spuiten en het spoelen van grond na behandeling, 
waarbijj  direct of indirect schade wordt toegebracht aan het tuinbouwgewas van de 
buren,, wordt als onrechtmatig handelen aangemerkt. Bijzondere voorzichtigheid bij 
hett toepassen van een schadelijke chemische stof, zoals blijkend uit de vereiste 
voorzorgsmaatregelen,, is geboden en dit kan een waarschuwingsplicht inhouden 
(ziee par. 13.1.3).117 

Mett de wetswijziging van 2003U8 wordt de zorgplichtbepaling bijgesteld. Het 
huidigee art. 13, vierde lid, verplicht een ieder: 
a.. 'zodanige zorgvuldigheid in acht te nemen dat geen gevaar kan ontstaan voor 

dee mens dan wel voor dieren of planten welker instandhouding gewenst is, 
off  voor grond of water, en 

b.. overigens zodanige zorgvuldigheid in acht te nemen als redelijkerwijs van 
hemm kan worden verlangd om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen, resten 
vann bestrijdingsmiddelen of ledige verpakkingen buiten het te behandelen 
objectt geraken.' 

Dee passage 'dat geen gevaar ontstaat' is in onderdeel a vervangen door: 'dat 
geenn gevaar kan ontstaan'. Hiermee is de zorgplicht uitgebreid tot situaties waar-
inn bestrijdingsmiddelengebruik had kunnen leiden tot gevaar voor mens, dier of 
milieu.. De reden voor die uitbreiding is dat bewijslevering dat feitelijk gevaar is 
ontstaann vaak problematisch is, aldus de memorie van toelichting. Ook de wijzi-
gingg van onderdeel b heeft met bewijs te maken. Bij de eerdere formulering 
moest,, bij klachten van aangrenzende gebruikers, eerst bewezen worden dat 
schadee is toegebracht aan (delen van) planten, aldus de toelichting. Nu ziet de 
bepalingg op het voorkomen van het buiten het te behandelen object raken van het 
bestrijdingsmiddel.. Uitgangspunt is dat drift en emissie voorzover dit redelij-
kerwijss mogelijk is, worden voorkomen. Deze nieuwe bepaling gaat dus verder 

TKK 1973-1974, 11 262, nr. 5, p. 22. 
Ktr.. Emmen 23 oktober 1964 en 11 december 1964, NJ 1968, 407. Rb. 's Gravenhage 1 februari 
1985,, NJ 1985, 635. Zie ook Braams 1989, p. 386-387. 
Stb.Stb. 2003, 62. Bij een wetswijziging in 1995 werd de zorgplichtbepaling vernummerd van art. 13, 
derdee lid, naar art. 13, vierde lid, (Stb. 1995, 4). 
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dann de oorspronkelijke bepaling.119 

Duidelijkk zal zijn dat met name de uitbreiding van gevaar naar potentieel 
gevaarr een sterke verruiming van het gevaarcriterium impliceert, hetgeen bij-
draagtt aan het vage karakter van de bepaling. 

12.3.6.112.3.6.1 Jurisprudentievoorbeelden zorgplicht 
Dee jurisprudentie over de zorgvuldigheidsbepal ing heeft vooral betrekking op het 
eerstee deel van de bepaling, de zorgvuldigheid die zich richt op het voorkómen 
vann het ontstaan van gevaar. Daarbij gaat het om de formulering van vóór de 
wijzigingg van 2003. Onderwerp van geschil in onderstaande voorbeelden is, 
naastt de vraag of sprake is van gevaar, ook de toevoeging 'welker instandhou-
dingg gewenst is' en de aard van de vereiste schade.120 

Eenn bespuiting van nog bloeiende appelbomen, met een bijenstand in de nabij-
heid,, resulteert in grote sterfte onder de bijen. De toepasser was op de hoogte 
vann de nabijheid van een bijenvolk. De Hoge Raad oordeelt dat het een feit 
vann algemene bekendheid is dat bijen dieren zijn welker instandhouding ge-
wenstt is, en dat de wet hier niet de eis stelt dat 'onevenredig zware' schade 
aann de bedoelde dieren te voorzien is.121 

Hett nalaten van maatregelen om te voorkomen dat eksters worden vergiftigd 
doorr met parathion behandelde tarwe, leidt tot een veroordeling van de toepas-
serr op basis van deze zorgvuldigheidsbepaling.122 De zorgvuldigheid voor 
dierenn 'welker instandhouding gewenst is', heeft ook op de niet door de Vo-
gell  wet beschermde eksters betrekking. 
Bijj  een helicopterbespuiting met een bestrijdingsmiddel wordt niet zodanige 
zorgvuldigheidd in acht genomen dat geen gevaar ontstaat voor de mens. Door-
datt onvoldoende rekening wordt gehouden met de windsterkte, worden één of 
meerr fietsers ondergespoten. De toepasser, tevens bedrijfsdirecteur, wordt 
veroordeeldd vanwege het overtreden van de zorgplicht.123 

Bijj  een vliegtuigbespuiting wordt een persoon buiten het perceel bespoten. De 
vervolgingg van de werkgever van de piloot, op grond van de zorgvuldigheids-
bepaling,, strandt, omdat de onzorgvuldigheid uitsluitend de bespuiting door de 
piloott betreft. Voor deze feitelijke toepasser geldt (sinds 1984) een specifieke 
bepalingg uit het Besluit luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen.124 

Nuu de wetgever zich richt tot de piloot, kan de werkgever niet op basis van de 
algemenee zorgvuldigheidsnorm worden aangesproken, aldus de rechtbank.125 

Dezee bepaling uit het Besluit luchtvaartuigtoepassingen beperkt de toepassings-

TKK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 19. 
Ziee over de genoemde zaken ook Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 37, 38. 
HRR 13 april 1976, NJ 1976, 425. 
Rb.. Roermond 20 juli 1978, M en R 1979/1, p. 18 m.nt. Langelaar. 
Rb.. 's Hertogenbosch 25 juli 1983, M en R 1984/7, p. 222. 
Art.. 4, tweede lid, van dit Besluit bepaalt dat het verboden is bestrijdingsmiddelen met behulp van 
eenn luchtvaartuig zodanig te gebruiken dat deze buiten het te behandelen object geraken, tenzij de 
gebruikerr aantoont dat dit ook bij het meest zorgvuldige gebruik niet kon worden vermeden. 
Rb.. Rotterdam, 24 februari 1994, M en R 1994, 7/8, nr. 73K. 
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mogelijkhedenn van de algemene zorgvuldigheidsbepaling zodanig dat deze 
geenn betrekking heeft op de werkgever.126 

Inn een uitspraak over het gebruik van methylbromide voor niet toegestane 
toepassingenn en in te hoge doseringen, overweegt de rechtbank Den Haag 
inzakee de zorgplichtbepaling uit de Bmw dat deze bepaling 'duidelijk en vol-
doendee bepaald' is, zij het dat zij naar haar aard zekere eisen stelt aan de 
stelplichtt van het OM, wil het komen tot een bewezenverklaring ten aanzien 
vann met name het ontstaan van het in de strafbepaling bedoelde gevaar. De 
rechtbankk acht hier niet bewezen dat 'in de concrete gevallen gevaar is ont-
staann voor de mens dan wel voor dieren of planten welker instandhouding 
gewenstt is of voor grond of water'.127 

Eenn bespuiting bij een windsnelheid van 6 tot 9 m/s, waarbij personen op het 
aangrenzendd perceel met het middel in aanraking kwamen en onwel werden, 
is,, vanwege het gevaar voor de betreffende personen, in strijd met de zorgvul-
digheidsbepaling.128 8 

12.3.6.212.3.6.2 Enkele opmerkingen uit de literatuur over de zorgplicht 
Inn hoeverre gelden de bezwaren inzake de vaagheid van zorgplichtbepalingen, 
zoalss die naar voren komen in de strafrechtelijke literatuur129, voor de Bmw-
zorgvuldigheidsnorm?? Visser onderscheidt bij het analyseren van het vage karak-
terr van zorgplichtbepalingen: de gedraging, het gevolg en de normadressaat. De 
meestee zorgplichtbepalingen geven niet aan welke gedragingen verboden zijn en 
gevenn niet of maar beperkt aan welke gevolgen de gedraging moet hebben te-
weeggebrachtt (of potentieel teweeggebracht zou kunnen hebben). Voor de norm-
adressaatadressaat zal niet altijd duidelijk zijn of deze onder het betekenisbereik van de 
bepalingg valt. 13° Met betrekking tot de Bmw kan hierover het volgende worden 
opgemerkt.. Een gedraging wordt in de Bmw-zorgplichtbepaling, evenals in veel 
anderee zorgplichtbepalingen, niet genoemd. De Bmw-bepaling is algemeen gefor-
muleerd,, als het 'zodanige zorgvuldigheid in acht nemen...'. In vergelijking met 
anderee milieurechtelij ke zorgplichtbepalingen oogt de Bmw-bepaling iets concre-
ter,, gezien de omschrijving van het rechtsgoed waarop het gevaar betrekking 
heeft:: de mens, planten, dieren, grond of water.131 

Ditt is anders in de Wet bodembescherming. In de literatuur wordt over de zorgplicht van de Wet 
bodembeschermingg (art. 13) opgemerkt dat deze niet wordt 'leeggegeten' door bepalingen in amvb's 
opp dit terrein (Blomberg en Michiels 1997, p. 292, 293; Faure en Visser 1999, p. 338). Dit op 
basiss van HR 17 januari 1995 en 14 februari 1995, M en R 1995/6, nrs. 80 en 81 m.nt. Hendriks. 
Dee Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van een generalis/specialis-verhouding. 
Rb.. Den Haag, 6 mei 1993, M en R 1994/5, nr. 49, m.nt. Vogelezang-Stoute en Hendriks. 
Rb.. Den Haag 28 november 1997, nr. 09/086400-96, n.g. De primair ten laste gelegde overtreding 
vann art. 173a Sr werd niet bewezen geacht. 
Ziee hierover bijvoorbeeld Faure en Visser 1999, p. 321-365, in het bijzonder p. 343-346, en Visser 
2001,, p. 399-473, in het bijzonder 425-432, mede verwijzend naar het advies van de Commissie 
voorr de Toetsing van Wetgevingsprojecten inzake zorgplichtbepalingen, 1990. 
Visserr 2001, p. 426, 428 en 432 (cursivering Vogelezang-Stoute). 
Hett gaat hier dus niet om het 'milieu'. Doordat de terminologie afwijkt van de elders in de Bmw 
gehanteerdee termen kan onduidelijk zijn of bijvoorbeeld grondwater hier onder valt. 
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Dee zorgplicht van art. 2 Wms heeft bijvoorbeeld betrekking op gevaren die door 
handelingenn met een stof of preparaat kunnen optreden 'voor mens of milieu'. In 
art.. 10.3 Wm gaat het om 'nadelige gevolgen voor het milieu' die ontstaan of 
kunnenn ontstaan. 

A-GG Remmelink concludeert voor HR 13 april 1976132 dat de wetgever naast 
hett ontstaan van gevaar een 'adequaat onzorgvuldig gedrag' eist. Het gaat hier 
omm een culpoze norm, waarbij de gedrager een zekere mate van onzorgvuldig-
heidd moet worden verweten. Aan dit minimum van onzorgvuldigheid moet wor-
denn voldaan. Een schuldbestanddeel is strikt genomen ingevoegd, aldus Remme-
link. . 

Inn verband met het gevolg geeft Visser aan dat de beoordeling of sprake is 
vann gevaar zowel samenhangt met een inschatting van de kans op gevaar als met 
eenn taxatie van schade.133 In de hier genoemde jurisprudentie komt het aspect 
vann de taxatie van schade niet naar voren. Nu fietsers bespoten zijn, ontstaat 
gevaar,, los van de mogelijke effecten en schade daarvan. Een taxatie van schade 
zouu in dit soort zaken overigens mogelijk kunnen resulteren in een omkering van 
bewijslast. . 

Bijj  het tweede deel van de Bmw-zorgvuldigheidsbepaling was de taxatie van 
schadee wel expliciet aan de orde in de voormalige formulering, omdat het hier 
gingg om het voorkómen van schade aan planten. Na de wijziging van 2003 is 
dezee taxatie van schade niet meer aan de orde. 

Tenn aanzien van de normadressaat lijk t de Bmw duidelijk: de zorgplicht 
geldtt voor een ieder. Dat neemt met weg dat bepaalde personen, zoals de toe-
passers,, vanwege hun functie een verhoogde aansprakelijkheid kunnen hebben. 
Uitt de vorengenoemde jurisprudentie inzake de vliegtuigbespuiting blijkt overi-
genss dat, ondanks deze gelding voor een ieder, de ondernemer in het betreffende 
gevall  er niet onder valt, vanwege andere regelgeving op dit punt. Niet altijd is 
ditt dus duidelijk. 

Voorr het vervoer van bestrijdingsmiddelen geldt (ook) een specifieke bepa-
lingg in het Bestrijdingsmiddelenbesluit. 

Hett Bestrijdingsmiddelenbesluit verplicht degene die bestrijdingsmiddelen vervoert 
daarbijj  zodanige zorgvuldigheid te betrachten als redelijkerwijs kan worden ge-
vergdd om te voorkomen dat de verpakking verloren gaat of beschadigd wordt of de 
bestrijdingsmiddelenn in handen raken van niet bij het vervoer betrokken personen 
(Bm-besluit,, art. 4, tweede lid).134 Deze bepaling richt zich onder andere tegen 
hett achteloos verloren laten gaan of het tijdelijk onbeheerd laten van bestrijdings-
middelen,, aldus de toelichting bij het artikel.135 

1322 In de hiervoor genoemde zaak betreffende bijen en bloeiende appelbomen. 
1333 Visser 2001, p. 428. 
1344 Deze tot een specifieke groep gerichte bepalingen vallen niet onder het begrip zorgplichtbepaling 

zoalss doorgaans gedefinieerd. Zie Visser 2001, p. 2-10. 
1355 Nota van toelichting bij Besluit van 24 juli 1964, Stb. 1964, 328 (p. 838). 
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Sindss de wetswijziging geldt de opzettelijke overtreding van art. 13, vierde lid, 
alss misdrijf.136 Vóór de Bmw-wijziging van 2003 gold, anders dan bij andere 
zorgplichtbepalingen,, ook het opzettelijk overtreden niet als een misdrijf maar als 
eenn overtreding.137 

12.3.6.312.3.6.3 Conclusie zorgplicht Bestrijdingsmiddelenwet 
Dee vaagheid van de zorgplichtbepalingen, zoals naar voren komend uit de litera-
tuur,, speelt in beperkte mate ook in de Bmw-bepaling. In de vorengenoemde 
jurisprudentiee komt dit niet als probleem naar voren. Het vage karakter van de 
bepalingg is evenwel met de wetswijziging van 2003 versterkt, door de uitbreiding 
vann 'gevaar' naar 'potentieel gevaar'. 

Inn sommige situaties zou de regelgever of de toelatingsinstantie de vage norm 
opp een meer concrete wijze kunnen invullen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zaak 
vann de hoge doseringen met methylbromide. Regelgever en toelatingsinstantie 
kunnenn hier meer concrete voorschriften vaststellen in regelgeving of in toela-
tingsbesluiten.. Waar dit kan, verdient dit ook de voorkeur. 

Gezienn de aard en variëteit van de toepassingen van bestrijdingsmiddelen zijn 
bijzonderee situaties, toepassingswijzen of andere omstandigheden niet van te 
vorenn te voorzien, laat staan vast te leggen in regelgeving of toelatingsbesluiten. 
Eenn algemene zorgplichtbepaling waaraan getoetst kan worden, blijf t daarom 
noodzakelijk.. Gezien de aard van de producten die het betreft, mag verwacht 
wordenn dat de normadressaat inziet dat ten aanzien van deze middelen (inclusief 
restenn en lege verpakkingen) uiterste zorgvuldigheid moet worden betracht ter 
voorkomingg van gevaar of schade. 

136 6 

137 7 
Wedd art. la sub 3 jo. art. 2 sub 4. 
Visserr 2001, p. 482, vermeldt aan dat opzettelijke overtreding van een zorgplichtbepaling, door de 
wijzee waarop deze bepalingen in de Wed zijn aangehaakt, als misdrijf wordt aangemerkt. 



13.. Handhaving 

Ditt hoofdstuk beschrijft de sancties op het overtreden van Bmw-voorschriften, en 
geeftt een schets van toezicht en opsporing, vervolging en berechting. Enkele 
knelpuntenn op het gebied van de handhaving van Bmw-voorschriften en de aan-
pakk daarvan komen aan de orde. Tot slot volgen kanttekeningen en conclusies. 

Dee handhaving van Bmw-voorschriften vond tot voor kort voornamelijk 
strafrechtelijkk plaats. De sancties op het overtreden van Bmw-voorschriften staan 
inn de Wet op de economische delicten (Wed). De Bmw zelf bevat vanouds alleen 
monsternemingsbepalingenn voor de opsporing (art. 17-19). In 2003 zijn enkele 
bestuurlijkee handhavingsinstrumenten in de wet opgenomen. 

13.11 Strafbaarstelling en sancties 

13.1.113.1.1 Strafrechtelijke sancties 

Dee Wed wijst in art. la de overtreding van diverse voorschriften gesteld bij of 
krachtenss de Bmw aan als economisch delict. Bij enkele voorschriften geldt de 
opzettelijkeopzettelijke overtreding als misdrijf. In de overige gevallen geldt het delict altijd 
-- ook bij opzet - als overtreding. 

Alss misdrijf geldt kort gezegd het opzettelijk overtreden van voorschriften gesteld 
bijj  of krachtens: art. 2, eerste lid (handel in en gebruik van een niet toegelaten 
middel),, art. 2a (afleveren en voorhanden hebben werkzame stof), art. 2b, eerste 
lidd (aanwezig hebben van een werkzame stof op planten), art. 10, eerste lid (toela-
tingsvoorschriften),, art. 13 (regels en zorgplicht), art. 16a en 16aa (ontheffingen 
enn vrijstellingen), art. 16g (ambtelijk bevel), art. 25d, vierde en achtste lid (midde-
lenn waarvan stoffen zijn aangewezen). Bij het ontbreken van opzet gelden deze 
delictenn als een overtreding.1 Tevens geldt als overtreding het al of niet opzettelijk 
overtredenn van de voorschriften van art. 2, vijfde, zesde en zevende lid (aflever-
enn opgebruiktermijn en tijdelijk verbod), art. 5a, derde lid (informatieplicht toepas-
sers),, art. 10, tweede lid (voorraadverbod), art. 11, 12 (verkoopbepalingen), 13a-
155 (administratie, waarschuwingstekens, proefontheffing).2 

Dee strafmaat voor deze delicten bedraagt: 
-- voor de genoemde misdrijven: een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of 
eenn geldboete van ten hoogste EUR 45.000,- (vijfde categorie), met uitzondering 
vann schending van art. 16g, waarop een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar 

Wedd art. la sub 1 jo. Wed art. 2, eerste en vierde lid. 
Wedd art. la sub 3 jo. Wed art. 2, vierde lid. 
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off  een geldboete van ten hoogste EUR 11.250,- (vierde categorie) is gesteld; 
-- voor de overtreding van de art. 2, eerste lid, 2a, 2b, eerste lid, 10, eerste lid, 
13,, 16a en 16aa, 25d, vierde en achtste lid: een gevangenisstraf van ten hoogste 
eenjaarr of een geldboete van ten hoogste EUR 11.250,-; 
-- voor de andere overtredingen: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
eenn geldboete van EUR 11.250,-.3 

Inn bepaalde gevallen kunnen hogere geldboetes worden opgelegd. Ook kunnen 
bijkomendee straffen en maatregelen worden opgelegd.4 

Niett strafbaar is gesteld het overtreden van de verplichting voor de toelatinghou-
derr om mededeling te doen over nieuwe gegevens inzake mogelijke gevaarlijke 
gevolgenn voor de gezondheid van mens, dier of milieu (Bmw art. 9a). 

Bijj  de wetswijziging van 2002 (hierna: wetswijziging versterking handha-
ving)) werd voor diverse delicten de strafmaat verzwaard.5 In meer gevallen is 
sindsdienn bij opzettelijke overtreding sprake van een misdrijf, onder meer bij 
schendingg van de zorgplicht. 

Ditt betreft het overtreden van voorschriften gesteld bij of krachtens art. 13 Bmw. 
Hiermeee wordt aangesloten bij de strafmaat van art. 10 Bmw. Overtreding van de 
betreffendee voorschriften kan vergelijkbare gevolgen hebben als bij overtreding 
vann het verbod van art. 10. Tevens wordt aangesloten bij vergelijkbare voorschrif-
tenn in het kader van de Wms, aldus de memorie van toelichting.6 

13.1.1.113.1.1.1 De art. 173a en 173b Sr 
Ookk andere delicten kunnen relevant zijn voor de handel in en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen,, zoals valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en de art. 173a en 
173bb Sr, inzake het in het milieu brengen van een stof. 

Inn een methylbromidezaak, begin jaren negentig, worden (onder meer) valsheid in 
geschriftt en overtreding van art. 173a Sr ten laste gelegd. Tuinders en grondont-
smettingsbedrijvenn worden vervolgd vanwege het (doen) toepassen van het grond-
ontsmettingsmiddell  methylbromide voor teelten waarvoor dit niet is toegestaan en 
inn grotere doseringen dan toegestaan. Veroordeling volgt wegens valsheid in ge-
schriftt en het overtreden van een voorschrift krachtens art. 16a Bmw. De recht-
bankk spreekt vrij van overtreding van art. 173a Sr omdat zij niet bewezen acht dat 
bijj  de grondontsmettingen gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is 
geweest.77 Het enkele feit van te hoge doseringen in combinatie met de korte af-
standenn tot onder meer woonruimten blijkt onvoldoende bewijs. Wel acht de recht-
bankk denkbaar dat een dergelijk gevaar te duchten was geweest in geval van bijko-
mendee nalatigheden, zoals gebruik van een ondeugdelijk scherm. 

Wedd art. 6 jo. Sr, art. 23, vierde lid. 
Onderr meer Wed art. 6, tweede lid; Sr art. 23, zevende lid; Wed art. 7 en 8. 
Wetswijzigingg verbetering van de handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen, Stb. 
2003,, 62. 
TKK 2001 2002, 28 358, nr. 3, p. 4. 
Rb.. Den Haag 6 mei 1993, M en R 1994/5, nr. 49, m.nt. Vogelezang-Stoute en Hendriks. 
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Dee artikelen 173a en 173b Sr zien op het wederrechtelijk brengen van een stof 
opp of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater door degene die weet 
off  ernstige redenen heeft te vermoeden dat hiervan gevaar voor de openbare ge-
zondheidd of levensgevaar voor een ander te duchten is.8 Uit de omschrijving 
blijktt dat het artikel niet zozeer het milieu als wel de mens beschermt. Essentieel 
iss dat het gevaar ten tijde van de gedraging te duchten was en dat de dader dit op 
datt moment wist of ernstige redenen had dit te vermoeden. De stand van de 
wetenschapp ten tijde van de gedraging zal daarbij maatgevend zijn, in samenhang 
mett de kennis, of het kunnen vermoeden, van de dader.9 

Dee artikelen 173a en 173b leiden sporadisch tot veroordeling.10 Gezien de 
reikwijdtee van het artikel en de bewijsproblematiek lijken de artikelen voor het 
handelenn met bestrijdingsmiddelen een beperkte betekenis te kunnen hebben.11 

Dee artikelen zien op wederrechtelijk handelen, waardoor handelen overeenkom-
stigg de toelating hier niet onder valt. Van 'weten of vermoeden' zal mogelijk 
eerderr sprake zijn bij het voortschrijden van de stand van de wetenschap in 
combinatiee met toenemende bijscholing van de toepassers van bestrijdingsmidde-
len12,, waardoor gebruikers meer op de hoogte (geacht worden te) zijn van geva-
ren.133 Dit gold zeker voor de gassingsdeskundige in een zaak over een gassing 
mett fosforwaterstof. 

Dee deskundige kende de risico's van fosforwaterstof, aldus het Hof, maar liet na 
maatregelenn te nemen toen hij een zeer hoge concentratie van de stof waarnam. Er 
wass een concrete kans dat derden die de scheepslading waarin het gas zich bevond, 
zoudenn gaan lossen. Het is aan de schuld van de deskundige te wijten dat de stof 
wederrechtelijkk in de lucht is gebracht, terwijl hij ernstige reden had te vermoeden 

88 Bij art. 173a gaat het om opzet; bij art. 173b gaat het om schuld. 
99 Zie hierover uitgebreid Waling 1990, p. 25-57. 
100 Zie voor een uitgebreide evaluatie van de effectiviteit van de art. 173a en 173b Sr, op basis van 

literatuurr (doctrine) en op basis van een enquête (rechtspraktijk) Faure e.a. 2001, p. 31-59. Zie 
overr enkele beperkingen en problemen van de artikelen bijvoorbeeld ook Faure en Visser 1999, p. 
268-273. . 

111 Incidenteel vonden met betrekking tot bestrijdingsmiddelen veroordelingen plaats. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeldd om dumpingen. In Hof Arnhem 18 oktober 1993, nr. 0476/92, gaat het om vaten met 
restantenn bestrijdingsmiddelen die in een sloot waren gegooid, zodat ze leeg konden lopen. Toepas-
singg van art. 173b leidt hier tot een veroordeling tot twaalf weken gevangenisstraf waarvan zes 
wekenn voorwaardelijk. In de literatuur worden enkele zaken genoemd waarbij (ook) het dumpen van 
bestrijdingsmiddelenn in water aan de orde lijkt : opzettelijke vergiftiging van vogels in combinatie 
mett lozing van het restant (parathion) in de sloot (veroordeling f 2000,- boete) en het door een 
aannemerr lozen van dichloorpropeen waarbij het gif doordrong in de waterleiding (veroordeling drie 
maandenn cel voorwaardelijk). Zie Ralph Vossen, 'Artikel 173 a/b, het zwaard in de steen', Hand-
havinghaving 1995/5, p. 26-27 (geen nummers van de uitspraken). 

122 Zoals bleek in HR 29 september 1999, nr. 111.336 E, inzake het overtreden van een wettelijk 
gebruiksvoorschrift,, waar het recent behaald hebben van het vakbekwaamheidscertificaat een rol 
speeltt in de overwegingen (zie par. 12.3.2.1 en 12.1.3). 

133 Waling concludeert dat de dader slechts het mogelijk schadelijke karakter van de stof gekend (of 
ernstigg vermoed) moet hebben (Waling 1990, p. 49, 50). Hendriks wijst erop dat de tekst niet het 
(potentiële)) gevaar van de stof zelf maar het gevaar van het brengen van de stof op of in de bodem, 
inn de lucht of in het oppervlaktewater betreft (Hendriks en Wöretshofer 2002, p. 42-45). 
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datt daarvan gevaar voor de openbare gezondheid te duchten was, aldus het Hof, 
dat,, op basis van onder meer art. 173b Sr, veroordeelt tot 140 uur werkstraf.14 

13.1.213.1.2 Bestuurlijke sancties 

Dee Bmw-regelgeving bevat vanouds alleen voor enkele specifieke bepalingen 
bestuurlijkee sancties.15 

Zoo kan de minister van SZW een deskundigenbewijs voor gassingen vervallen 
verklarenn indien de betrokkene ernstig tekort schiet (Bestrijdingsmiddelenbesluit 
art.. 14a, derde lid).16 Ook kan het bevoegde districtshoofd van de Arbeidsinspec-
tiee bepaalde ontheffingen intrekken indien voorschriften niet worden nageleefd 
(Bestrijdingsmiddelenbesluitt art. 17, derde lid).17 

Sindss de implementatie van richtlijn 91/414 vereist art. 7, eerste lid, (b) Bmw 
hett intrekken van de toelating indien onjuiste of misleidende informatie is ver-
strektt met betrekking tot de gegevens op grond waarvan een toelating is ver-
leend.. Hoewel deze bepaling een punitief (bestraffend) karakter kan hebben voor 
dee toelatinghouder die zijn toelating kwijtraakt, lijk t het hier toch vooral om een 
herstelsanctiee te gaan, nu het toelatingsbesluit waaraan onjuiste gegevens ten 
grondslagg liggen, wordt ingetrokken. De memorie van toelichting zwijgt over het 
karakterr van de bepaling. Het imperatief geformuleerde artikel vereist overigens 
niett dat het bekend zijn van de juiste gegevens tot een andere beslissing zou 
hebbenn geleid. 

Eenn andere intrekkingsbepaling met een punitief èn een herstelkarakter kwam 
niett verder dan een voorstel tot wetswijziging: de intrekking van de toelating bij 
grootschaligg misbruik. Deze bepaling zou niet alleen de overtredende toepassers, 
maarr vooral ook de toelatinghouder treffen. De bepaling werd geschrapt, omdat 
richtlijnn 91/414 voor de betreffende intrekkingsgrond geen ruimte bood, naar de 
meningg van de regering.18 

Inn 1994 kondigt de regering aan de Eerste Kamer een onderzoek aan naar de 
mogelijkhedenn van de invoering van bestuurlijke sancties.19 

144 Hof Den Haag 28 februari 2003, M en en R 2003/7/8, nr. 76 m.nt. Hendriks 
155 Een bestuurlijke sanctie is een door een bestuursorgaan wegens een overtreding bij beschikking 

opgelegdee verplichting of genomen maatregel (Voorontwerp Vierde tranche Awb, art. 5.0.2 eerste 
lidd (a)). 

166 Van deze bevoegdheid is de laatste jaren zeer incidenteel gebruik gemaakt (raw. Droger, ministerie 
SZW,, telefonische mededeling 17 april 2001). De betekenis van deze sanctie bleek in de praktijk 
niett zo groot nu na zo'n intrekking sprake is geweest van een nieuwe toekenning, via een automati-
schee verlenging. Bovendien kan door het deelnemen aan een cursus een nieuw bewijs verkregen 
wordenn (W. Veldman, Inspectie Milieuhygiëne, telefonische mededeling 3 mei 2001). 

177 Voorzover bekend zijn dergelijke ontheffingen niet verleend, laat staan ingetrokken (mw. Droger, 
ministeriee SZW, telefonische informatie 17 april 2001). 

188 TK 1987-1988, 20 319, nr. 3, p. 1 en 2 en TK 1991-1992, 20 319, nr. 11, p. 2. 
199 EK 1994-1995, 23 177, nr. 21a (Nota naar aanleiding van het verslag). 
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Pass in 2003 volgt de wetswijziging waarmee het intrekken van de vergunning en 
bestuursdwangg als bestuurlijke sanctie in de Bmw worden opgenomen.20 

13.1.2.113.1.2.1 Het intrekken van een vergunning 
Hett nieuwe art. 16e geeft het vergunningverlenende bestuursorgaan de bevoegd-
heidd een vergunning in te trekken indien niet langer wordt voldaan aan gestelde 
eisen.. Het gaat hier om het vergunningenstelsel van de vakbekwaamheidsrege-
ling,, voor het bedrijfsvoeren, distribueren en toepassen van gewasbeschermings-
middelen.211 De minister van LNV moet, op grond van art. 16e, eerste lid, de 
vergunningg intrekken indien niet aan de vereisten wordt voldaan. Eerst moet 
daarbijj  een redelijke termijn worden geboden om alsnog aan de vergunning te 
voldoenn (art. 16e, tweede lid). Daarnaast kan de vergunning worden ingetrokken 
bijj  handelen in strijd met de Bmw, waarbij ook kan worden bepaald dat een 
nieuwee vergunning gedurende een bepaalde tijd niet wordt verleend (art. 16e, 
derdee en vierde lid). 

Inn art. 16e, eerste lid, ontbreekt een discretionaire ruimte om anders te 
beslissen. . 

Inn tegenstelling tot de wettekst suggereert de memorie van toelichting bij het eerste 
lidd wel beleidsruimte, door te spreken over 'kan worden ingetrokken'. Deze toe-
lichtingg vermeldt vervolgens dat het een administratieve maatregel betreft omdat 
'beoordelingsvrijheid'' ontbreekt.22 

Ruimtee om anders te beslissen is er wel in het derde lid, op grond waarvan de 
ministerr de vergunning kan intrekken wanneer is gehandeld in strijd met de 
Bmw-voorschriften.. Daarbij kan worden bepaald dat de betrokkene gedurende 
eenn bepaalde termijn niet in aanmerking komt voor een nieuwe vergunning. 

Dee memorie van toelichting geeft aan dat intrekking hier slechts aan de orde zal 
zijnn bij het (kunnen) ontstaan van ernstig gevaar voor mensen, dieren of het mi-
lieu.. Het bestuursorgaan heeft daarbij 'de nodige beoordelingsruimte'. De intrek-
kingg van de vergunning heeft alleen een herstelkarakter. Het betreft een bestuurlij-
kee maatregel zonder punitief karakter, waarbij wordt voldaan aan de vereisten van 
art.. 6 EVRM, eerste lid, aldus de toelichting.23 Het gedurende een bepaalde ter-
mijnn niet in aanmerking komen voor een nieuwe vergunning lijk t overigens wel 
eenn punitief karakter te hebben. 

13.1.2.213.1.2.2 Bestuursdwang 
Dee in art. 16f neergelegde bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang 
strektt tot handhaving van de bij of krachtens de Bmw gestelde voorschriften. 

200 Stb. 2003, 62. 
211 De vakbekwaamheidsregeling voor biociden (dierplagen) heeft een afwijkende regeling waarin wel 

mett een diploma maar niet met een vergunning wordt gewerkt. 
222 TK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 18-19. 
233 TK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 19-21, hiermee reagerend op het commentaar van de Raad van 

Statee over het punitieve karakter van deze bepaling (TK 2001-2002, 28 358 A, p. 9). 
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Dezee bevoegdheid wordt verleend aan 'de betrokken minister', hetgeen overeen-
stemmingg van de minister van LNV of de minister van VWS met de overige 
betrokkenn bewindslieden vereist. De noodzaak tot toepassing van bestuursdwang 
wordtt beoordeeld door de ministers. Het gaat om de gevallen waarin dit 'naar 
hunn mening' noodzakelijk is ter handhaving van de betreffende voorschriften. De 
memoriee van toelichting refereert aan situaties waarin voor het milieu schadelijke 
gevolgenn van de toepassing van een niet-toegelaten bestrijdingsmiddel ongedaan 
moetenn worden gemaakt, bijvoorbeeld vanwege indringing in grond- of opper-
vlaktewater.24 4 

Art.. 16g verleent aangewezen ambtenaren een aantal bevelsbevoegdheden, onder 
meerr tot het stilleggen van werkzaamheden. Ingevolge art. 5:32 Awb vloeit uit de 
bevoegdheidd tot toepassing van bestuursdwang de bevoegdheid voort tot het opleg-
genn van een last onder dwangsom. 

13.1.2.313.1.2.3 Geen andere bestuurlijke sancties ? 
Voorr een bestuurlijke boete is, aldus de memorie van toelichting, bewust geen 
voorzieningg getroffen in afwachting van ontwikkelingen op het gebied van de 
verhoudingg strafrechtelijke en overige handhaving. In dat kader loopt een pilot-
projectt inzake de bestuurlijke transactiebevoegdheid op grond van de Wed, waar 
ookk de Bmw deel van uitmaakt. De mogelijkheden en de wenselijkheid van de 
bestuurlijkee boete in Bmw-kader worden op korte termijn bezien, aldus de me-
moriee van toelichting.25 

Hett specifieke karakter van de toelating, betrekking hebbend op toelatinghouder, 
handelarenn en gebruikers, maakt de intrekking van de toelating als sanctie ge-
compliceerdd omdat de sanctie meerdere partijen kan raken. De nu ingevoerde 
bestuurlijkee sancties betreffen overtredingen door gebruikers. Bij een overtreding 
doorr een toelatinghouder of handelaar lijk t de bestuurlijke boete een voor de 
handd liggend aanvullend instrument, bijvoorbeeld bij overtreding van art. 9a (het 
inn gebreke zijn van de toelatinghouder bij het melden van nieuwe gegevens). Op 
overtredingg van dit artikel staat nu geen sanctie. 

13.1.313.1.3 Privaatrechtelijke sancties 

Indienn het gebruik van een bestrijdingsmiddel tot schade leidt, kan een toela-
tinghouderr of een toepasser van een middel voor deze schade aansprakelijk zijn. 
Indienn het een gebrekkig product betreft, kan de aansprakelijkheid voor de pro-
ducent/toelatinghouderr voortvloeien uit de wettelijke regeling inzake producten-
aansprakelijkheidd (BW art. 6:185 en volgende) of uit de onrechtmatige daads-
regelingg (BW art. 6:162 en volgende). Daarbij kan het gaan om letselschade of 
zaakschade.. Daar de productenaansprakelijkheidsregeling zich vooral richt op de 
particulierr (en op zaakschade in de privé-sfeer) zal voor zaakschade in de be-

TKK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 21-22. 
TKK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 5-6. 
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drijfssfeerr vanwege een gebrekkig bestrijdingsmiddel vooral de onrechtmatige-
daadsregelingg relevant kunnen zijn. 

Zoo werd een toelatinghouder veroordeeld voor het in het verkeer brengen van een 
productt dat schade veroorzaakt bij normaal gebruik voor het doel waarvoor het is 
bestemd.. Het betreffende middel is bij herverpakking verontreinigd geraakt, waar-
doorr niet alleen de parasieten op de rozen maar ook de behandelde rozen ernstige 
schadee lijden. De Hoge Raad oordeelt - vijftien jaar na dato - dat de toelatinghou-
derr aansprakelijk is voor deze onrechtmatige daad.26 

Dee aansprakelijkheidskwestie is onder meer van belang in verband met de zoge-
noemdee 'derdenuitbreiding' (Bmw art. 5, zesde lid). Deze houdt in dat een toe-
gelatenn middel op aanvraag van bepaalde derden kan worden toegelaten voor 
anderee toepassingen dan die in de oorspronkelijke toelating zijn opgenomen. 
Dezee 'derdenuitbreider' zou aansprakelijk kunnen zijn voor schade indien er 
sprakee is van een onrechtmatige daad jegens de benadeelde. Ook bij vrijstellings-
regelingenn kan deze problematiek aan de orde zijn. In hoeverre deze aansprake-
lijkheidd kan worden uitgesloten, zal uiteindelijk door de rechter worden be-
paald.27 7 

Ookk de toepasser van een bestrijdingsmiddel kan aansprakelijk zijn voor 
schadee als gevolg van een door hem met bestrijdingsmiddel behandeld product, 
bijvoorbeeldd als het residu in het landbouwgewas schade veroorzaakt. Wanneer 
schadee niet voortvloeit uit een gebrek in het product28, maar uit een onjuiste 
toepassingg daarvan, kan de toepasser aansprakelijk gesteld worden via een actie 
uitt onrechtmatige daad. Enkele voorbeelden: 

Eenn tuinder spoelt na een grondontsmetting met metamnatrium zijn perceel 
doorr met water en loost dit met bestrijdingsmiddel verontreinigde water op 
eenn sloot. Een buurman-tuinder die met dit water zijn gewassen begiet en 
schadee lijdt, stelt op grond van onrechtmatige daad een actie in. Naar het 
oordeell  van de rechtbank had dit gevaarlijke middel niet zonder waarschuwing 
opp de - doodlopende en voor verontreiniging extra gevoelige - sloot mogen 
wordenn geloosd. De waarschuwingsplicht wordt hier niet opgeheven door het 
verweerr dat het middel precies volgens de gebruiksaanwijzing is toegepast.29 

Overr een grondontsmetting waarbij het gas via de grond de kas van de buur-
mann binnendringt en de rozen aldaar doet verbranden, oordeelt de rechtbank 
datt zowel de tuinder die opdracht gaf als de grondontsmetter tekort schoten in 
hett treffen van maatregelen ter voorkoming van de schade.30 

HRR 6 december 1996, NJ 1997, 219. 
Ziee over de aansprakelijkheid van deze 'derdenuitbreider' G.M.F. Snijders, in: Commissie Alders 
2000,, bijlage 5. 
Sindss de BW-wijziging van 29 november 2000 (Stb. 493) vallen ook landbouwproducten onder de 
productenaansprakell  ij kheidsregel ing. 
Rb.. Den Haag 1 februari 1985, NJ 1985, 635. Zie over deze zaak ook Braams 1989, p. 386-387. 
Rb.. Den Haag 25 mei 1984, Verkeersrecht 1986, 98. Zie hierover ook Braams 1989 p. 386. 
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Bijj  een gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel DNOC waarbij niet alleen het 
onkruidd wordt bestreden maar ook het gewas van de buurman wordt aangetast, 
wordtt de schadevergoedingsvordering van de buurman toegewezen. De bespui-
ting,, die direct of indirect tot schade leidt op het naburige perceel, is in strijd 
mett de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. De op-
drachtgeverr voor de bespuiting is hier aansprakelijk.31 

Wanneerr een partij in het kader van een verbintenis onvoldoende zorgvuldig-
heidd betracht (tekortschiet in verplichtingen) is de schade toerekenbaar. Dat 
speeltt in de zaak waar een leverancier het verkeerde middel levert aan een 
vastee afnemer, en de professionele spuiter het etiket niet leest en dit middel 
toepast,, met schade als gevolg. Beide zijn toerekenbaar tekort geschoten.32 

Eenn deel van de hier vermelde zaken lijk t ook te voldoen aan de omschrijving 
vann de Bmw-zorgplicht inzake het voorkomen dat bestrijdingsmiddelen buiten het 
tee behandelen object raken (Bmw art. 13, vierde lid, (b)), op basis waarvan ook 
strafrechtelijkee handhaving mogelijk was geweest (zie par. 12.3.6). 

13.22 Toezicht en opsporing 

13.2.113.2.1 Toezicht 

Bijj  de implementatie van de Biocidenrichtlijn in de Bmw is ook het toezicht op 
dee naleving in het kader van de Bmw geregeld.33 Tot dan toe was in de Bmw 
alleenn de opsporing geregeld.34 De aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren 
iss nu in de Bmw opgenomen. Hiermee zijn de Awb-bepalingen over het toezicht 
opp de naleving van toepassing op de Bmw. Bovendien is er een uitbreiding ten 
opzichtee van de Awb-toezichtsbevoegdheden, met de bevoegdheid tot binnen-
tredenn van een woning zonder toestemming van de bewoner. Deze uitbreiding 
wordtt nodig geacht omdat bestrijdingsmiddelen steeds vaker niet worden be-
waardd in de daarvoor bestemde bewaarplaats.35 

311 Ktr. Emmen 23 oktober 1964 en 11 december 1964, NJ 1968, 407. Zie ook Braams 1989, p. 386. 
322 Rb. Leeuwarden 9 januari 2002, NJkort 2002/6, nr. 17. 
333 Stb. 2002, 461. 
344 In de literatuur verschillen de meningen over de vraag of toezichthoudende bevoegdheden door de 

opsporingsambtenaarr kunnen worden uitgeoefend zonder het bestaan van een verdenking. Zie bij-
voorbeeldd Mulder en Doorenbos 1995, p. 109-113. Onder meer naar aanleiding van de Hoge Raad-
uitspraakk waarin is bepaald dat opsporing in de zin van de Wed op een eerder tijdstip aanvangt dan 
opsporingg ingevolge Sv (HR 9 maart 1993, NJ 1993, 633 m.nt. ThWvV, M en R 1994/1, nr. 2) 
wordtt doorgaans aangenomen dat Wed-opsporingsambtenaren reeds van de Wed-bevoegdheid ge-
bruikk kunnen maken voordat sprake is van een redelijke verdenking. De Raad sluit hier aan bij de 
bedoelingg van de wetgever, aldus Jansen 1996, commentaar afd. 5.2. In de versie 1999 concludeert 
Jansenn op dezelfde plaats dat de betreffende Hoge Raad-uitleg door de Awb-aanpassingswetgever 
uitdrukkelijkk in stand is gelaten. 

355 TK 1999-2000, 27 085, nr. 3, p. 7-8. 
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13.2.213.2.2 Opsporing 

Anderss dan bij toezicht, moet er voor opsporing een redelijk vermoeden zijn dat 
eenn strafbaar feit is gepleegd. De art. 17-19 Bmw bevatten bepalingen over de 
monsternemingg door opsporingsambtenaren en de Regeling monsterneming be-
strijdingsmiddelenn bevat details over van de gang van zaken bij monsterne-
ming.36 6 

Dezee bepalingen verschillen van de toezichtsbepalingen inzake monsterne-
ming,, in art. 5:18 Awb. De bevoegdheden zijn in de Awb globaler en meer 
procedureell  omschreven. In de Bmw zijn enkele technische aspecten van de 
monsternemingg meer uitgewerkt. 

Dee handhaving van de Bmw-voorschriften vindt, behalve door algemene 
opsporingsambtenaren,, zoals de politie, ook door daartoe aangewezen (buitenge-
wone)) opsporingsambtenaren plaats. Deze laatsten hebben veelal een beperkte 
maarr soms ook een algemene opsporingsbevoegdheid.37 

Tott de bevoegdheid van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV 
(AID)) behoort onder meer de opsporing van alle strafbare feiten van de Wed. 
Dezee dienst richt zich op de landbouwbestrijdingsmiddelen.38 De handhaving met 
betrekkingg tot niet-landbouwbestrijdingsmiddelen valt onder de (regionale) VROM-
Inspectie.399 De afdeling Bestrijding van Dierplagen van dit ministerie werd in 
19988 opgeheven. Een deel van de taken werd overgedragen aan het Kennis- en 
adviescentrumm dierplagen (KAD).40 De controletaken, ook voor het toezicht op 
gemeentenn bij dierplaagbestrijding, bleven bij de Inspectie Milieuhygiëne (IMH, 
thanss VROM-Inspectie). De Keuringsdiensten van Waren van het ministerie van 
VWSS richten zich op residuen in producten en op biociden zoals desinfectiemidde-
lenn en huishoudchemicaliën.41 

Ookk handhavingsambtenaren van andere inspecties hebben opsporingsbevoegdhe-
denn op Bmw-gebied, zoals de Arbeidsinspectie42 en de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg43. . 

Stcrl.Stcrl. 1986, 243, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1995, 41. 
Aanwijzingg toezichthoudende ambtenaren Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Stcrt. 2003, 83. Art. 141-
1422 Sv; art. 17, eerste lid, sub 1 en 2 Wed. Het op art. 142 Sv en op art. 17, derde lid, Wed geba-
seerdee Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bevat algemene regels inzake buitengewoon 
opsporingsambtenarenn (Stb. 1994, 825, laatstelijk gewijzigd Stb. 2002, 495). 
Besluitt buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2000, Stcrt. 221, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2002, 
92. . 
Dee bijzondere opsporingsambtenaren van de IMH (thans VROM-Inspectie) hebben een algemene 
opsporingsbevoegdheidd (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VROM-Inspectie 2002, Stcrt. 
2001,, 247). 
IMHH Jaarverslag 1998, p. 18. De Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen te Wageningen 
richtt zich op onderzoek, voorlichting en kwaliteitsborging. 
Besluitt buitengewoon opsporingsambtenaar Voedsel en Waren Autoriteit 2002, Stcrt. 2002, 127. 
Besluitt buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2002, Stcrt. 2001, 250. 
Besluitt buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 1995, Stcrt. 182, 
gewijzigdd Stcrt. 2000, 145. 

36 6 

37 7 

38 8 

39 9 

40 0 

41 1 

42 2 

43 3 
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Sindss 1995 geldt dat ook voor opsporingsambtenaren van de Waterschappen en van 
Rijkswaterstaat.u u 

13.2.313.2.3 Enkele gegevens uit de toezichts- en opsporingspraktijk 

Uitt diverse handhavingsrapportages komt het beeld naar voren dat bij controles 
hett aantal geconstateerde overtredingen vrij constant boven de 10% ligt. Bij 
specifieke,, selectieve acties kan dit oplopen tot een derde of de helft van de 
gecontroleerdee bedrijven. 

Bijj  projectmatig uitgevoerde controle-acties in het kader van het Meerjarenplan 
Gewasbescherming,, in 1993-1995, schommelt het geconstateerde percentage ille-
gaall  gebruik (van een niet toegelaten middel of een niet toegelaten toepassing) 
tussenn 10 en 12% van de controles.45 Uit rapportages van de Algemene Inspec-
tiedienstt (AID) eind jaren negentig, komt naar voren dat bij circa 12-14% van de 
controless op de toepassing van bestrijdingsmiddelen overtredingen worden gecon-
stateerd.. Daar bovenop komen overtredingen op het gebied van opslag en bewa-
ring,, licenties, etikettering en overige zaken. Zo'n 5-6% van de controles leidt tot 
eenn proces-verbaal. In 1998 en 1999 wordt geconcludeerd dat het verzamelen van 
voldoendee bewijs inzake overtreding van de gebruiksvoorschriften steeds moeiza-
merr verloopt. Naarmate gebruiksvoorschriften van een middel specifieker worden, 
wordtt het verzamelen van voldoende bewijs moeilijker. Middelen worden vaak 
gebruiktt in teelten waarvoor ze niet zijn toegelaten.46 Het Jaarverslag 2000 con-
cludeertt dat de complexiteit en het detailniveau van de wettelijke gebruiksvoor-
schriftenn toenemen, wat ten koste gaat van de handhaafbaarheid. Bij de controles 
opp het gebruik is het percentage overtreders ruim 10%.47 Ook in 2002 is dit per-
centagee circa 10%. Uit de summiere AID-rapportage van enkele projecten zijn er 
overtredingenn bij een derde tot de helft van het aantal bedrijven.48 

Handhavings-actiess van politie, AID en andere opsporingsambtenaren brengen 
grotee aantallen overtredingen aan het licht. 

Bijj  een jaarlijkse handhavingscontrole in het Westland had in 1996 meer dan de 
helftt van de 115 gecontroleerde bedrijven verboden middelen. Deze mochten 
alsnogg worden ingeleverd. Meer dan een kwart van de gecontroleerde bedrijven 

444 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Waterschappen 1995, Stcrt. 47, gewijzigd Stcrt. 2000, 
36.. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Rijkswaterstaat 1995, Stcrt. 215, gewijzigd Stcrt. 
2000,, 199. 

455 1993: 11%; 1994: 10,6%; 1995: 12% <TK 1996-1997, 21 677, nr. 33, p. 16). 
466 AID Jaarverslag 1998, p. 16, Jaarverslag 1999, p. 17 en Controleverslag januari-juni 1999, p. 6; 

Tweedee halfjaarlijkse voortgangsrapportage, TK 1998-1999, 22 343, nr. 44, p. 4 en Vierde half-
jaarlijksee voortgangsrapportage milieuwethandhaving, eerste helft 2000 en kwantitatieve gegevens 
1999,, p. 7. 

477 AID Jaarverslag 2000, p. 18. 
488 AID Jaarverslag 2002, p. 19, 20. De AI D merkt hierbij op dat de handhavingsinspanningen beperkt 

zijnn door onvoldoende personele capaciteit (p. 19). 
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kreegg een proces-verbaal wegens zwaardere overtredingen.49 De STORL-opruim-
regelingg bleek nogal eens onbekend.50 

Bijj  een landelijke controle in 2002 op het in voorraad houden van de verboden stof 
parathionethyll  hadden 13 van de 17 gecontroleerde bedrijven het middel in voor-
raad.51 1 

Dee Keuringsdienst van Waren52 controleert onder meer het voorkomen van resi-
duenn van bestrijdingsmiddelen in landbouwgewassen. Hoewel het aantal keurin-
genn in 1998 en 1999 vanwege reorganisaties sterk terugliep, werd in beide jaren 
eenn toename van overtredingen geconstateerd vergeleken met voorgaande jaren. 
Inn de rapportages van de Keuringsdienst wordt opgemerkt dat deze toename 
waarschijnlijkk niet samenhangt met een achteruitgang van de agrarische praktijk 
maarr meer met betere analysemethoden.53 

Bijj  de controles werden in 1999 bij binnenlandse producten in 45 % en bij buiten-
landsee producten in 70% van de gevallen residuen gerapporteerd. Bij de controles 
gingg het gemiddeld bij ca. 4% van het binnenlandse product en bij ca. 18% van de 
importt om een overschrijding van de residunorm.54 Bij specifieke controles in 
2002,, op aardbeiden, zijn er op het Nederlandse product geen overschrijdingen van 
dee residunorm; van buitenlandse producten overschrijdt 25 - 45% de residu-
norm.55 5 

Dee Keuringsdienst van Waren deed de afgelopen jaren diverse onderzoeken en 
inspectiess naar desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg en aanverwante terrei-
nen.. Steeds komt een zeer groot aantal overtredingen aan het licht. Het gebruik 
vann niet-toegelaten middelen, of het gebruik voor niet-toegelaten toepassingen 
lijk tt eerder regel dan uitzondering. Voorlichtings- en handhavingsactiviteiten 
blijkenn niet tot verbetering van de situatie te leiden. 

DesinfectiemiddelenDesinfectiemiddelen in de gezondheidszorg en aanverwante terreinen 
Sindss 1994 zijn in een variëteit aan gezondheidszorg- en aanverwante instituten 

499 Politie Westland-Oost en Westland-West, 1996. De schikkingsvoorstellen van de politie varieerden 
vann f 500,- tot f 2.500,- {Handhaving 1996/4 p. 7-8). Vergelijkbaar: Politie Amsterdam-Amstel-
land,, in samenwerking met de AID, 1996 {Handhaving 1996/3, p. 18-19). 

500 Inzamelingsactie NoordBrabant, ZLTO, provincie Noord-Brabant, AID en gemeente Drimmelen 
(uit:: Afvallnformatief, Informatiebulletin maart 2000). STORL = Stichting opruiming restanten 
landbouwbestrijdingsmiddelen.. (Zie ook par. 12.3.5.) 

511 Handhaving 2002/3 p. 20. 
522 In 2002 is de Keuringsdienst van Waren onderdeel geworden van de Voedsel- en Warenautoriteit 

(Besluitt buitengewoon opsporingsambtenaar Voedsel- en Warenautoriteit 2002, Stcrt. 2002, 127). 
533 Van der Schee 1999, p. 2 en 2000, p. 2. 
544 Exclusief uitschieters voor chloormequat in peren en methamidofos in paprika's (Van der Schee 

19999 en 2000). De monsters van Nederlandse sla en bonen bevatten in meer dan 10% van de geval-
lenn meer dan de toegestane residunorm. Voor buitenlandse sla, druiven en andijvie gaat het om 
respectievelijkk 60%, 38% en 33%. Het aantal onderzochte monsters is echter buitengewoon klein 
(Keuringsdienstt van Waren, Jaarverslag 1999, p. 31-33). 

5555 Keuringsdienst van Waren, Aardbeienonderzoek 2002(11), 31 juli 2002. 
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doorr de Keuringsdienst van Waren onderzoeken en (her) inspecties verricht naar het 
gebruikk van desinfectiemiddelen. Gerapporteerd wordt onder meer over zonne-
studio's56,, ziekenhuizen57, de kappersbranche58, tattoo- en piercingstudio's59 en 
tandartspraktijken.600 In veel gevallen blijkt hier sprake van gebruik van niet-toege-
latenn desinfectiemiddelen of van gebruik voor een niet toegestane toepassing en dus 
vann overtreding van de Bmw. In diverse branches kwamen de afgelopen jaren 
beroepscodess tot stand, voor onder meer het gebruik van deze middelen. Bij herin-
spectiess in 2000, onder meer in kapsalons, in de voetverzorging en in schoonheids-
instituten,, blijkt dat de situatie vaak verslechterd is.61 

Dee gebreken bij de naleving hebben niet alleen betrekking op het gebruik. Bij 
desinfectiemiddelenn constateert de KvW ook een groot aantal overtredingen met 
betrekkingg tot de samenstelling en etikettering van middelen. De conclusie luidt 
datt houders van toelatingen hier op grote schaal niet voldoen aan de Bmw-eis-
ten.62 2 

Dee Inspectie Milieuhygiëne rondt in 1992 een saneringsproject toezicht niet-
landbouwbestrijdingsmiddelenn af. Het aantal geconstateerde overtredingen was 
voorheenn groot en blijkt met 90% te zijn gedaald. Geconcludeerd wordt dat het 
geïntensiveerdee Inspectie-toezicht het naleefgedrag verbetert63 en dat dit toezicht 
inn structurele vorm gecontinueerd dient te worden.64 Vervolgens lijk t de IMH 
inn 1993 en 1994 weinig activiteiten (meer) te ontplooien op Bmw-gebied.55 De 
controless op gassingen vormen daarop een uitzondering. 

566 H.R. Reus, 'Toezicht op het gebruik van desinfectiemiddelen in zonnestudio's', Wareninzicht 5, 
(1995)) 3. 

577 H.R. Reus, F. Dannen, Onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen in ziekenhuizen, Gro-
ningen:: Inspectie Gezondheidsbescherming 1997. 

588 H.R. Reus, Oriënterend onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen in kapsalons, Gro-
ningen:: Inspectie W&V 1998. 

599 H.R. Reus, Oriënterend onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen in tattoo- en piercing-
studio's,studio's, Groningen: Inspectie W&V 1999. 

600 Desinfectiemiddelen vallen öf onder de Bmw of onder de Wet op de medische hulpmiddelen. Uit 
Inspectieonderzoekk blijkt dat in 56% van de geïnspecteerde praktijken niet werd voldaan aan de 
Bmw-eisenn voor het gebruik van desinfectiemiddelen. De huidige situatie moet gezien worden als 
eenn verslechtering ten opzichte van die in 1995, aldus het rapport (H.R. Reus, Onderzoek naar hel 
gebruikgebruik van desinfectiemiddelen in de tandartspraktijk, Groningen: Inspectie GWV 2000). 

511 H.R. Reus: Onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen in de kapsalon, Groningen: KvW 
Noordd 2000 (61 % werkt met niet toegelaten middelen); Onderzoek naar het gebruik van desinfectie-
middelenmiddelen in de voetverzorging. De situatie na 3 jaar Code, Groningen: KvW Noord 2000 (39% 
werktt met niet toegelaten desinfectiemiddelen); Onderzoek naar het gebruik van desinfectiemiddelen 
inin het schoonheidsinstituut. De situatie na 2 jaar Code, Groningen: KvW Noord 2000 (41 % werkt 
mett niet toegelaten desinfectiemiddelen.). 

622 H.R. Reus, Monitoringsactie Desinfectiemiddelen, KvW Noord 2001. 
633 TK 1992-1993, 22 343, nr. 11, p. 6 en p. 48. 
644 Vijf jaar toezicht niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, Hoofdafdeling Handhaving Milieuwetgeving 

1992,, onder meer p. 33. Zie ook Toezicht niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, ministerie VROM 
1986/15. . 

655 Zesde voortgangsbericht, TK 1993-1994, 22 343, 21, p. 63-76. 
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GassingenGassingen met methylbromide 
Tenn aanzien van gassingen met methylbromide in niet-landbouwtoepassingen66 

constateertt de IMH in 1989 dat handhavingsactiviteiten ernstig worden belemmerd 
doorr de slechte naleving van de meldingsregeling voor methylbromide. Onduide-
lijkhedenn in het wettelijk gebruiksvoorschrift, het ontbreken van voorschriften voor 
mobielee objecten onder gas en het ontbreken van een duidelijk beleid spelen hierbij 
eenn rol.67 In 1994 en 1995 wordt nog steeds een zeer groot aantal overtredingen 
gesignaleerd.688 Aanzienlijke hoeveelheden methylbromide blijken in 1995 clandes-
tienn te zijn toegepast.69 In 1998 en 1999 wordt nog altijd geconstateerd dat ge-
bruikk plaatsvindt voor niet toegestane toepassingen, waaronder gassingen van 
methylbromidee zonder noodzaak en gassingen 'uit voorzorg'.70 

Eenn IMH-rapportage uit 2001, op basis van een groot aantal controles, in 
samenwerkingg met de politie, constateert een groot aantal overtredingen bij gassin-
genn met methylbromide en fosforwaterstof. Geconcludeerd wordt dat de huidige 
manierr van werken van bedrijven in samenhang met gebrekkige regelgeving tot 
onaanvaardbaree risico's voor mens en milieu leidt.71 Nog altijd blijkt vaak gegast 
tee worden zonder noodzaak (zonder aantoonbare aanwezigheid van schadelijke 
insecten).722 Enkele genoemde knelpunten: 

meldingenn bereiken de IMH te laat; oorzaak hiervan is een korte meldingster-
mijn,, waarbij vaak in een laat stadium gemeld wordt, en waarbij gemeld moet 
wordenn aan de Arbeidsinspectie, die deze melding weer moet doorgeven aan 
dee IMH; 
gebrekkigee meetapparatuur voor gasvrijverklaringen; dit werd in de handha-
vingsrapportagee uit 1989 ook al geconcludeerd; 
onduidelijkheid,, onvolledigheid of onuitvoerbaarheid van het wettelijk ge-
bruiksvoorschriftt (inzake het gasdicht maken van objecten en bepalen van 
gasdichtheid). . 

Dee Inspectie signaleert dat 'importgassingen' (binnenkomende ladingen onder gas) 
eenn ernstig probleem zijn. Nederlandse grenswaarden worden hier vaak overschre-
den.. Bovendien wordt vaak ondeskundig ontgast. Bij enkele incidenten was sprake 
vann zeer riskante situaties.73 Niet geheel duidelijk is of de Bmw hier van toepas-
singg is.74 De VROM-Inspectie75 tekent eind 2001 bezwaar aan tegen een toela-

666 Bijvoorbeeld het gebruik in opslagruimten of het behandelen van voorraden bulkgoederen. 
677 Ministerie VROM, Hoofdinspectie Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu 1989. 
688 Onderzoek Afdeling Bestrijding van Dierplagen Inspectie Milieuhygiëne en Politie, vermeld in 

HandhavingHandhaving 1996/6, p. 9. 
699 IMH Jaarverslag 1995, p. 11. 
700 IMH Jaarverslagen 1998, p. 53 en 1999, p. 28. De controle op de gassingen wordt sinds 1998 

uitgevoerdd door de regionale IMH's Noord-West en Noord. 
711 Inspectie Milieuhygiëne, "Gasvrij", Den Haag: ministerie VROM, 2001. 
722 Op grond van het wettelijk gebruiksvoorschrift verbiedt de IMH dit gassen zonder noodzaak. 
733 In woonruimten van schepen werd de grenswaarde voor concentraties fosforwaterstof soms met een 

factorr duizend overschreden. Vij f schippersgezinnen werden van boord gehaald vanwege acuut 
gevaarr voor de gezondheid (P. 8 rapport "Gasvrij" en Vijfde halfjaarlijkse voortgangsrapportage 
milieuwethandhaving,, 2001, p. 35). 

744 Rapport "Gasvrij", p. 8. Het OM neemt het standpunt in dat de Bmw van toepassing is omdat het 
gass nog werkzaam is (tel. mededeling W. Veldman, IMH, 3 mei 2001). 
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tingsverlenging,, vanwege het slecht handhaafbaar zijn van het gebruiksvoor-
schrift.766 In 2002 is daarin een aantal wijzigingen aangebracht. 

Vanaff  eind jaren negentig richt de Inspectie-aandacht zich ook op het gebruik 
vann koperhoudende antifouling.77 Met betrekking tot andere biociden lijken de 
controle-activiteitenn beperkt te zijn.78 In 2001 blijken problemen uit het midden 
vann de jaren tachtig nog altijd te spelen. Een conclusie uit het in 1986 afgesloten 
Projectt toezicht niet-landbouwbestrijdingsmiddelen is dat in diverse sectoren, 
waaronderr de metaalindustrie, bestrijdingsmiddelen worden toegepast die geen 
Bmw-toelatingg bezitten. Alvorens te kunnen handhaven, dient sanering en regule-
ringg plaats te vinden.79 Ook in 1990 speelt dit probleem.80 In 2001 lijk t op dit 
puntt uit de rapportage uit 1986 nog geen actie gevolgd te zijn.81 

13.33 Voorbeelden van strafrechtelijke afdoening 

Eenn beperkt percentage van de zaken die strafrechtelijk worden afgedaan, komt 
bijj  de rechter. In 1993 is dat bijvoorbeeld circa 10% van de ruim 1000 Bmw-
zakenn in dat jaar. Zo'n 75% werd door het Openbaar Ministerie (OM) met een 
transactiee afgedaan.82 In 1999 is een aantal Bmw-bepalingen door het OM aan-
gewezenn als kernbepaling, op basis waarvan bij overtreding in veel gevallen 
directt proces-verbaal moet worden opgemaakt.83 

Vann de strafrechtelijke afdoening van Bmw-zaken door de rechter volgen 
hiernaa enkele voorbeelden. Het gaat daarbij om de handel in en het gebruik van 
niet-toegelatenn middelen of het gebruik voor niet-toegelaten toepassingen. 

Inn methylbromidezaken (par. 13.1.1) legt het Hof Den Haag in 1994 in ver-
bandd met het gebruik van methylbromide in de tuinbouw twintig tuinders 
boetess op van f 1500,- tot f 6000,- en vier weken voorwaardelijke gevange-

755 De voormalige Inspectie Milieuhygiëne. 
766 TK 2001-2002, 22 343, nr. 66, p, 30. 
777 Inspectie Milieuhygiëne, Jaarverslag 1998, p. 28. Ministerie VROM, Inspectie Regio Zuid, Met 

schipperenschipperen met koperhoudende antifouling, 2002. 
788 Althans, afgaande op IMH Jaarverslagen. Het ligt in de bedoeling dat de IMH zich in 2001 ook op 

koelwaterbiocidenn gaat richten (tel. informatie W. Veldman, IMH, 3 april 2001). 
799 Project Toezicht niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, VROM 1986, o.a. p. 7-8. 
800 Zie hierover Vogelezang-Stoute en Matser 1990, p. 232-236. 
811 Tel. mededeling H.R. Reus, Keuringsdienst van Waren, 4 mei 2001. 
822 De overige zaken werden geseponeerd (10%) of overgedragen dan wel gevoegd (Zesde Voortgangs-

rapportagee Handhaving, Bijlage bij TK 1994-1995, 22 343, nr. 21, p. 76). In de latere halfjaarlijk-
see handhavingsrapportages wordt alleen voorbeeldgewijs informatie gegeven en worden geen totaal-
cijferss of overzichten meer verstrekt. In rapportages van het Centraal Bureau Statistiek is de Bmw 
samenn met de Meststoffenwet onder één code opgenomen, waardoor hieruit geen conclusies te 
trekkenn zijn over de Bmw (tel. informatie C S. Wang, 27 oktober 1995; zie bijvoorbeeld CS. 
Wang,, Strafrechtelijke handhaving van milieuwetten. Ingeschreven economische strafzaken bij het 
OM.OM. Kenmerken van zaken en verdachten, 1993., Kwartaalbericht Milieu (CBS) 95/3, p. 37-39. 

833 Aanwijzing handhaving milieurecht, Stcrt. 1999, 119, bijlage I, Voorlopige lijst met kernbepalingen 
(art.. 2, 10, 11 en 13 Bmw; art. 8 en 13 Bestrijdingsmiddelenbesluit, en de artikelen betreffende 
zorgvuldig/vakkundigg gebruik). 
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nisstraf,, voor stelselmatige valsheid in geschrift en overdosering.84 Een ont-
smettingsbedrijff  krijgt f 100.000,- boete. De economische politierechter legde 
dee tuinders eerder boetes op variërend van f 5000,- tot f 25.000,-, en voor de 
leidinggevendenn tevens een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, die werd 
omgezett in onbetaalde arbeid.85 

Eenn overtreding van het verbod op verkoop, voorhanden of in voorraad heb-
benn en het aanprijzen van niet-toegelaten middelen, leidt in hoger beroep in 
19955 tot een veroordeling van f 250,- boete per bewezenverklaard feit.86 Dat 
dee middelen milieuvriendelijk zouden zijn en geen ontoelaatbare gevolgen 
zoudenn hebben, is niet alleen beslissend, aldus het Hof. Dit zegt immers niets 
overr het - mede door de wet beschermde - belang dat de consument heeft bij 
dee controle van de middelen op hun deugdelijkheid, alvorens deze in de han-
dell  worden gebracht, zo overweegt het Hof. Door aldus te handelen heeft ver-
dachtee de waarborgen die de wet aan gebruikers beoogt te bieden, gefrustreerd 
enn zich ten opzichte van andere handelaren een oneerlijke concurrentiepositie 
verschaft,, aldus het Hof. 

Hetzelfdee bedrijf wordt in 2001 door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaar-
delijkee boete van f 25.000,- vanwege handel in niet-toegelaten (biologische) mid-
delen.. De rechtbank weegt mee dat de stellingname van verdachte is ingegeven 
vanuitt haar principiële kijk op de aard, werking en toepassing van biologische 
bestrijdingsmiddelen.. Zij heeft in dit opzicht beoogd een voortrekkersrol te vervul-
len,, aldus de rechtbank.87 

Eenn bestrijdingsmiddelenhandelaar die niet-toegelaten middelen importeert uit 
Spanje,, krijgt in 1997 zes maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan drie 
maandenn voorwaardelijk en een voorwaardelijke boete van f 7.500,-. De 
gevangenisstraff  wordt omgezet in onbetaalde arbeid. Een aantal betrokken 
tuinderss krijgt een schikking, variërend van f 1500,- tot f 10.000,-.88 

Voorr het gebruik van niet-toegelaten middelen in rozen krijgt een kweker in 
19999 door de rechter een boete van f 3000,-, opgelegd, waarvan de helft 
voorwaardelijk.899 Voor hetzelfde delict betaalt een andere kweker een schik-
kingg ad f 3000,-. Andere schikkingen, eveneens voor niet-toegelaten gebruik 
inn rozen, variëren van f750,- tot f 9.000,-.90 

Voorr het voorhanden of in voorraad hebben en het afleveren van een niet 
toegelatenn middel wordt een bedrijf door het Hof Amsterdam in 2001 veroor-
deeldd tot een geldboete van f 5.000,-. Nu het middel is afgeleverd op de 
binnenlandsee markt is de uitzondering van art. 2, derde lid, Bmw, voor be-

Dee eerdere schikkingen van het OM bedroegen voor de tuinders tenminste f 5000,-. De tuinders die 
mett deze schikking akkoord waren gegaan, kregen vervolgens het gedeelte van het transactiebedrag 
datt was bedoeld als ontneming van het voordeel, terug (Handhaving 1995/1 p. 6). 
Rb.. Den Haag 6 mei 1993, M en R 1994/5, nr. 49, m.nt. Vogelezang-Stoute en Hendriks. 
Hoff  Amsterdam 3 november 1995, M en R 1996/2, nr. 3K. 
Rb.. Amsterdam 1 februari 2001, nr. 13/084985-98. 
Onderr deze tuinders bevonden zich deelnemers aan milieuprojecten, zoals Milieubewuste teelt 
(MBT)) (Handhaving 1997/4, p. 8-10). 
Rb.. Alkmaar 17 juni 1999, M en R 2000/1, nr. 4. 
AIDD Jaarverslag 1999, p. 19. 
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strijdingsmiddelenn bestemd voor uit- of doorvoer, niet van toepassing. De 
Hogee Raad bevestigt dit vonnis.91 

Voorr het doodspuiten van vijf eiken met Roundup, in combinatie met andere 
overtredingenn op bestrijdingsmiddelengebied, wordt een maatschap van vee-
houderss door de rechter veroordeeld tot boetes van f 10.000,-, waarvan 
ff  5.000,- voorwaardelijk, en twee maal f 750,-.92 

Nuu de status van sommige middelen recentelijk veelvuldig en snel wijzigt van 
niet-toegelatenn naar toegelaten en omgekeerd, is, mede met het oog daarop, de 
volgendee uitspraak van belang. 

Hett voorhanden hebben van een niet-toegelaten middel is strafbaar, ook als dit 
middell  nadien alsnog is toegelaten. In de strafwaardigheid van het voorhanden 
hebbenn van een niet-toegelaten middel komt geen wijziging wanneer het mid-
dell  naderhand wel wordt toegelaten. Ten tijde van het bewezen verklaarde feit 
wass het middel niet toegelaten. Er is hier geen sprake van gewijzigd inzicht 
vann de wetgever over de strafwaardigheid van het feit.93 

13.44 Enkele knelpunten bij de handhaving 

13.4.113.4.1 Illegaal gebruik 

Uitt cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat het aantal geregistreerde 
delictenn in het kader van de Bmw in de periode van 1990 t/m 1994 jaarlijks 
toeneemt.944 Het illegaal gebruik van bestrijdingsmiddelen staat vanaf 1995 dui-
delijkk op de ambtelijke agenda. 
Gesignaleerdd wordt dat vanaf het eind van de jaren tachtig sprake lijk t te zijn van 
eenn toename van 'illegaal en oneigenlijk gebruik' van bestrijdingsmiddelen.95 

Dee AID constateert in 1993 een toename van het voorhanden hebben en 
gebruikenn van buitenlandse bestrijdingsmiddelen met 30% ten opzichte van 1992. 
Dee toename van illegaal gebruik gaat samen met de eerste aanzetten tot de sane-
ringg van toegelaten middelen. Het niet meer constateren van een toename in 
lateree jaren, lijk t meer te duiden op het moeilijker kunnen aantonen dan op ver-
minderingg van de overtredingen.96 Een voorbeeld vormt het in Nederland in 
19900 verboden endosulfan, dat in 1995 nog steeds veelvuldig voorkomt in het 

Hoff  Den Haag, Economische Kamer, 31 januari 2001, nr. 22/000068-00. HR 17 december 2002, 
Strafkamer,, nr. 02263/01 E. 
AIDD Jaarverslag 1999, p. 19. 
Hoff  Leeuwarden 3 september 1996, M en R 1997/5, nr. 17K. 
Zesdee voortgangsbericht handhaving. Het aantal geregistreerde Bmw-milieudelicten stijgt van 975 
inn 1990 tot 1324 in 1994 (15-20% van het totaal van Wed-delicten). De groei van het aantal proces-
sen-verbaall  komt voor rekening van de regiopolitie (TK 1994-1995, 22 343, nr. 21, bijlage, p. 73). 
Horemann e.a. 1995, p. 2-3. Met 'illegaal gebruik' wordt hier gedoeld op het gebruik in strijd met 
eenn wettelijk gebruiksvoorschrift. Met 'oneigenlijk gebruik' wordt gedoeld op gebruik in afwijking 
vann de gebruiksaanwijzing. 
Horemann e.a. 1995, p. 6. 
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oppervlaktewater.. Dit wordt vooral toegeschreven aan illegaal gebruik.97 

Alss factoren die het niet naleven van de Bmw kunnen beïnvloeden, worden 
well  genoemd de beperking van het middelenpakket, het over de grens beschik-
baarr zijn van andere en/of goedkopere middelen en voorkeuren voor het blijven 
toepassenn van vertrouwde/goedkope en toch effectieve middelen, ook als deze 
niett meer zijn toegelaten. Ook onwetendheid en onzorgvuldigheid spelen mee.98 

Dee mate van naleving van de Bmw wordt ook vanuit een sociaal-wetenschap-
pelijkee invalshoek onder de loupe genomen. De Inspectie voor de Rechtshandha-
vingg concludeert in 1998, op basis van een monitoringmodel voor beleidsinstru-
mentelee regelgeving, dat de mate van naleving voor de Bmw tussen de 24 en 
32%% ligt." 

Onderzochtt werden elementen die bijdragen tot al of niet naleving, zoals pakkans, 
detectiekanss en sanctiekans. De detectiekans wordt bijvoorbeeld zowel door de 
AIDD als door de agrariërs laag ingeschat. De AID denkt deze sterk te kunnen 
verhogenn door grondbemonstering.100 

Eénn van de juridische knelpunten bij de handhaving is het moeilijk te leveren 
bewijss van het toepassen van een middel, waardoor een illegale toepassing buiten 
heterdaadd moeilijk aantoonbaar is.101 

13.4.213.4.2 Problemen met de handhaafbaarheid van gebruiksvoorschriften 

Eenn belangrijk knelpunt voor de naleving en de handhaving zijn ingewikkelde 
gebruiksvoorschriftenn (zie 12.1.1). De voorschriften voor captan illustreren 
enkelee handhavingsproblemen. 

Captan1022 is onder meer toegelaten in de teelt van fruit- en groentesoorten. Van-
wegee overschrijding van de toxiciteitsnorm voor waterorganismen besluit het CTB 
inn 1999 toepassingen te beperken of te beëindigen, onder meer de toepassing tegen 
vruchtboomkankerr bij appels en peren. De toelatinghouder maakt bezwaar en stelt 
wijzigingenn voor waarbij de norm niet meer zal worden overschreden. Het CTB 
stemtt in. Dit leidt voor deze toepassing in appels en peren tot het volgende ge-

RIZAA 1995 (organochloorbestrijdingsmiddelen), p. 140. 
Bijvoorbeeld:: AID-Jaarverslag 1998, p. 16; Interview medewerkers AID en Waterschap, in Hand-
havinghaving 1999/1, p. 30-32; De Snoo 1999, p. 65, verwijzend naar diverse onderzoeken naar midde-
lenkeuzee bij aardappeltelers; TK 1996-1997, 21 677, nr. 33, p. 16. 
Inspectiee voor de Rechtshandhaving 1998, p. 56-57. De monitoring richtte zich op de landbouw. 
Diversee onderzoeksmethoden werden gebruikt, zoals een survey van de doelgroep, een aselecte 
controlee door opsporingsambtenaren, monsterneming, een zogenoemde slipstream-enquete in ver-
volgg op de controles en expertsessies. 
Inspectiee voor de Rechtshandhaving 1998, p. 21. 
Inspectiee voor de Rechtshandhaving 1997, p. 89. 
Brabantt Captan 83, 4759 N, CTB 19 november 1999. Voor middelen op basis van captan worden, 
inn het kader van de 'prioriteitstelling', de beoordelingen van verlengingsaanvragem uitgesteld, in 
afwachtingg van EG-besluitvorming over de stof (CTB-besluit priotering werkzame stoffen 2002). 
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bruiksvoorschriftt (enigszins ingekort): 
vóórr 1 mei toepassing in percelen grenzend aan watergangen uitsluitend toege-
staann bij een maximale dosering van 1,1 kg/ha, verspuiting met een tunnel-
spuit. . 
naa 1 mei tot aan het moment van 50% bladval toepassing in percelen grenzend 
aann watergangen uitsluitend toegestaan bij een maximale dosering van 2,3 
kg/ha,, verspuiting met een tunnelspuit of met een windsingel. 
naa het moment van 50% bladval uitsluitend op percelen niet grenzend aan 
watergangen. . 

Err gelden veiligheidstermijnen russen toepassing en oogst, die verschillend zijn 
naarr gelang de dosering. Doseringen en termijnen variëren per teelt. 

Bijj  dit gebruiksvoorschrift rijst bijvoorbeeld de vraag hoe '50% bladval' moet 
wordenn bepaald. Nu de dosering aan een dergelijk begrip is gekoppeld en ook 
veiligheidstermijnenn daarmee samenhangen, is aannemelijk dat een dergelijk 
voorschrift,, behalve moeilijk naleefbaar, ook moeilijk handhaafbaar is. 

Tenn aanzien van de gebruiksvoorschriften is, met het oog op de handhaaf-
baarheidd essentieel dat sprake is van een voorschrift in de zin van de Wed. Daar-
overr wordt in de literatuur aangegeven dat, naast grammaticale argumenten, ook 
wetshistorische,, systematische en teleologische argumenten een rol spelen.103 

Mett het oog op het gebruik van bestrijdingsmiddelen lijk t dit te betekenen dat 
niett de plaatsing in het wettelijk gebruiksvoorschrift of gebruiksaanwijzing door-
slaggevendd is voor het al of niet handhaafbaar zijn. Een samenstel van factoren 
bepaaltt of sprake is van een handhaafbaar voorschrift. 

13.4.2.113.4.2.1 Gebruiksvoorschriften voor grondwaterbeschermingsgebieden 
Somss kleven er gebreken aan het wettelijk gebruiksvoorschrift. Dat was structu-
reell  het geval bij de voorschriften voor het gebruik in grondwaterbeschermings-
gebieden.. Deze voorschriften zijn enige jaren niet handhaafbaar vanwege een ge-
brekk in het wettelijk gebruiksvoorschrift, dat niet naar de Wet milieubeheer 
(Wm)) maar naar de Wet bodembescherming (Wbb) verwijst voor de grondwater-
beschermingg sgebieden. 

Voorr de zogenoemde 'zwarte-lijststoffen' (indertijd verboden in grondwaterbe-
schermingsgebieden)) werd het wettelijk gebruiksvoorschrift niet aangepast nadat de 
dee regulering van deze gebieden van de Wbb werd overgeheveld naar de Wm. 
Terwijll  het gebruiksvoorschrift in de toelatingsbesluiten nog verwijst naar grond-
waterbeschermingsgebiedenn zoals geregeld in de Wbb, is het inmiddels de Wm die 
ditt onderwerp regelt. De AID signaleert dit probleem in 1996 en stopt in 1997 met 
dee controle.104 De minister van LNV wil dit probleem oplossen bij de herbeoor-

103 3 

104 4 
Ziee hierover Keulen 1995, p. 23-30. 
TKK 1997-1998, Aanhangsel, Kamervragen nr. 586. 
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delingg die voor de betreffende bestrijdingsmiddelen moet volgen.105 Deze herbe-
oordelingg begint pas per 2000 en vindt, vanwege procedurele verlengingen, voor 
sommigee middelen later plaats. Uiteindelijk wordt, in afwachting van herbeoorde-
ling,, in een aantal toelatingsbesluiten een aanvulling op het wettelijk gebruiksvoor-
schriftt opgenomen op verzoek van toelatinghouders. Een ambtshalve wijziging van 
dee betreffende besluiten blijft uit.106 

Medioo 2003 duurt deze situatie voor bepaalde middelen, waar herbeoordeling 
nogg op zich laat wachten, nog altijd voort. 

Eenn voorbeeld is het wettelijk gebruiksvoorschrift van Goltfix WG, 8629 N, op 
basiss van metamitron. Het middel mag in grondwaterbeschermingsgebieden met 
eenn bepaalde bodem niet worden toegepast. De toelating geldt, ingevolge een 
procedurelee verlenging uit 2001 (de vierde procedurele verlenging), tot medio 
2007,, in afwachting van EG-beoordeling van de stof. Het besluit uit 2001 is nog 
gebaseerdd op het wettelijk gebruiksvoorschrift dat verwijst naar het 'grondwaterbe-
schermingsgebiedd als bedoeld in de Wet bodembescherming'. 

Dezee gang van zaken met gebruiksvoorschriften wekt de indruk dat de handha-
vingsproblematiekk bij diverse betrokkenen weinig prioriteit heeft. Onbegrijpelijk 
iss dat in één van de vrijstellingsregelingen uit 2003 opnieuw de onjuiste termino-
logiee is opgenomen: het middel mag niet worden gebruikt in grondwaterbescher-
mingsgebiedenn 'als bedoeld in de Wet bodembescherming'.107 

13.4.313.4.3 Gebrek aan zicht op de keten 

Hett gebrek aan zicht op de keten, van toelatinghouder via de handel naar de 
gebruiker,, draagt bij aan de handhavingsproblemen. Zoals hiervoor aan de orde 
kwamm (zie par. 12.3.4) zijn voorwaarden voor een gecontroleerd stelsel, op het 
gebiedd van administratie en registratie, zeer langzaam en nog altijd onvolledig 
vann de grond gekomen. Enkele projecten met gecontroleerd gebruik (grondont-
smettingg met vergunning en verkoop van dichloorvos op recept) waren succesvol 
maarr vonden tot op heden geen navolging (par. 12.3.3.2 en 12.3.3.3).108 De 
mogelijkhedenn van een receptuur- dan wel een vergunningensysteem worden nog 

Brieff  directie Juridische zaken ministerie LNV aan AID, 16-9-1997, in antwoord op een brief van 
dee AID van 21-11-1996. De Stuurgroep bestrijdingsmiddelen stemt in met het CTB-voorstel om de 
bestaandee situatie te laten bestaan, in afwachting van toekomstige beoordeling. 
Ookk provinciebesturen maakten weinig gebruik van een mogelijkheid om via de provinciale milieu-
verordeningg aanvullend een regeling te treffen (zie par. 17.2.6.1). 
Regelingg tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van trips in prei 2003, 
Bijlage. . 
Ziee over een receptenstelsel onder meer de inventarisatie van S. de Vries, Gecontroleerde Distribu-
tietie en Receptuursysteem. Een inventarisatie van factoren en elementen die bijdragen aan een een verdere 
ontwikkelingontwikkeling van een systeem van gecontroleerde distributie en receptuur, Den Haag: ministerie 
LNVV 1997 (S. de Vries); J. Kasperkovitz, Bestrijdingsmiddelen op recept. recept. Een haalbaarheidsstudie, 
Utrecht:: Stichting Natuur en Milieu 1993. 
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verkend,, aldus de minister in 2002 aan de Tweede Kamer.109 

Eenn gecontroleerd distributie- en gebruiksstelsel kan de bewijsproblematiek 
voorr de handhaving vereenvoudigen. Dat bleek ook in onderstaande methylbro-
mide-zaak,, voor welk gebruik een logboek verplicht is. 

Bijj  periodieke controle van een ongediertebestrijdingsbedrijf bleek niet alle ge-
bruiktee methylbromide te kunnen worden verantwoord. Uiteindelijk bleek 250 kg 
'zoek'.. Gassingen waren uitgevoerd op producten waarvoor het middel niet be-
stemdd was. De Rechtbank Den Bosch veroordeelde het bestrijdingsbedrijf onder 
meerr voor het niet correct bijhouden van het logboek en voor fraude met documen-
ten.. Met de opdrachtgevers werden schikkingen overeengekomen.110 

Doorgaanss zal het bewijs eenvoudiger zijn dan in deze zaak. Zo kunnen bij land-
bouwtoepassingenn hoeveelheden worden gerelateerd aan perceelsgrootte. 

Dee nalevings- en handhavingsproblematiek versterkt de noodzaak van gecon-
troleerdee distributie en gebruik, waarmee de weg van het product naar de gebrui-
kerr gevolgd kan worden. Dat geldt in ieder geval voor de middelen die op de 
marktt worden gehouden terwijl ze niet aan de toelatingscriteria voldoen. 

13.55 De aanpak van handhavingsknelpunten 

Dee aanpak van de nalevings- en handhavingsproblematiek zal niet alleen in de 
sfeerr van regelgeving, voorschriften en handhaving kunnen liggen. De knelpun-
tenn noodzaken tot een totaalpakket aan maatregelen. Naast oplossingen in de 
sfeerr van wetgeving en handhaving liggen oplossingen in de sfeer van draagvlak-
vergrotingg (communicatie) en beloning van inspanningen van bedrijven (premies 
enn heffingen) voor de hand.111 Op deze plaats wordt alleen ingegaan op de aan-
pakk via regelgeving en voorschriften bij de toelating. 

13.5.113.5.1 Aanzetten tot verbetering van de handhaving 

Inn 1996 kondigt de minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer aan dat 
extraa middelen zullen worden ingezet voor controle en handhaving. Om de hand-
havingg effectiever te maken wordt onder meer gedacht aan beter handhaafbare 
gebruiksvoorschriften.1122 Een uit die tijd daterend concept-voorstel tot wijzi-
gingg van de Bmw, ter verbetering van het toezicht op de naleving en van de 
opsporingg van strafbare feiten113, bevat een aantal voorstellen in verband met 
dee bewijsproblematiek bij de handhaving. Dit concept brengt het evenwel niet tot 
wetsvoorstel. . 

Inn 1998 wordt, op initiatief van de branche, een commissie ingesteld ter 

1099 TK 2002-2003, 28 358, nr. 8, p. 23. 
1100 Handhaving 2002/2, p. 25. 
1111 Zie hierover ook Horeman e.a. 1995, p. 6. 
1122 TK 1996-1997, 21 677, nr. 33, p. 17. 
1133 Concepten mei 1996 en maart 1997. 
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terugdringingg van het illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de 
glastuinbouw.1144 De conclusies en aanbevelingen van de commissie hebben op 
onderr meer betrekking op de vereenvoudiging van dossiereisen, op het verlagen 
vann de barrières voor biologische middelen en op de aansprakelijkheidsproblema-
tiekk bij derdenuitbreiding.115 De aanbevelingen tot verbetering van de handha-
ving,, opgenomen in een bijlage, luiden als volgt: 

eenn administratieplicht voor handelaren (verkoopadministratieplicht); 
hett uitsluitend middelen voorhanden mogen hebben in relatie tot aanwezige 
teelten; ; 
eenn verbod op het voorhanden hebben van gewassen met niet toegelaten 
werkzamee stoffen; 
hett opnemen van de mogelijkheid van het (tijdelijk) intrekken van een spuitli-
centie. . 

Daarnaastt worden beleidsaanbevelingen gedaan ten behoeve van een effectieve 
handhaving,, zoals het door de ministeries bieden van een richtinggevend kader 
voorr de regionale handhaving en het meer probleemgericht werken, het vereen-
voudigenn van de wettelijke gebruiksvoorschriften (uitvoerbaar en controleerbaar) 
enn een actieve publiciteit rondom wijziging en intrekking van toelatingen.116 

Inn 2000 is, in enkele regio's, een proef gestart met het bestuurlijk afhandelen 
vann strafrechtelijke sancties in geval van milieudelicten, waaronder Bmw-overtre-
dingen117.1188 De mogelijkheden tot bestuurlijk optreden worden hiermee naar 
verwachtingg vergroot.119 

Inn 2002 wordt een wetsvoorstel ingediend ter versterking van de handhaving 
vann de Bmw120, dat in 2003 gedeeltelijk in werking treedt.121 

13.5.1.113.5.1.1 De Bmw-wijzigingen met het oog op handhaving 
Inn de wetswijziging versterking handhaving zijn, naast de hiervoor besproken 
wijzigingenn in de strafrechtelijke sancties (verzwaring strafmaat) en de introduc-
tiee van bestuurlijke sancties, aanpassingen opgenomen ter beperking van bewijs-
problemen.. Deze problemen vloeien voort uit het in de praktijk niet of moeilijk 
aantoonbaarr zijn van het gebruik van een middel. Met de wijziging is het aanwe-

1144 Commissie gewasbescherming glastuinbouw (Commissie Alders), waaraan onder meer deelnamen 
dee ministeries LNV en VROM, vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven, een veilingorga-
nisatiee en de organisatie van toelatinghouders. 

1155 Commissie Alders 2000, p. 7-16. 
1166 Commissie Alders 2000, bijlagen 3 en 4. 
1177 Onder meer Bmw art. 2, eerste en vijfde lid, 5a, 10, eerste en tweede lid, 11, 11a, 12 en bepalin-

genn uit enkele uitvoeringsregelingen. 
1188 Richtlijnen openbaar ministerie inzake bestuurlijke transactie milieudelicten, Stcrt. 2000, 185. Het 

betreftt enkele arrondissementen en bepaalde bestuurlijke organisaties en vindt plaats in samenwer-
kingg met het OM. De transactiebevoegdheid voor het bestuur is gebaseerd op art. 37 Wed. 

1199 <http://www.bestuurlijketransactie.com/site/home/index.htm>, geraadpleegd 19 april 2001). 
1200 TK 2001-2002, 28 358, nr. 1-3 (Versterking van de handhaving en bepalingen inzake uitbreidings-

toelatingen). . 
1211 Wet van 6 februari 2003 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Stb. 2003, 62. 

http://www.bestuurlijketransactie.com/site/home/index.htm
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zigg hebben van een werkzame stof waaraan ter plaatse geen legale toepassing kan 
wordenn gegeven in principe strafbaar. Daarnaast zijn de beperkingen voor doods-
hoofd-- en andreaskruismiddelen122 uitgebreid. 

Hett verbod op het gebruik van een niet toegelaten middel is gewijzigd in een 
verbodd op het aanwezig hebben van een werkzame stof op of in planten of 
plantaardigee producten dan wel op of in gebouwen, plaatsen, voorwerpen of 
grondd ten gevolge van het gebruik van een middel. Het verbod geldt onder 
meerr niet voor het aanwezig zijn op planten waarvoor een middel op basis van 
dezee stof is toegelaten (art. 2b). 
Voorr doodshoofdmiddelen en andreaskruismiddelen zijn de voorschriften aan-
gescherpt.. Zo is, voor anderen dan houders van bepaalde legitimatiebewijzen, 
niett alleen het gebruik, maar ook het voorhanden en in voorraad van hebben 
vann deze stoffen, in principe verboden (art. 12, derde en vierde lid). 

Toegevoegdd is een bepaling op basis waarvan het afleveren kan worden geregu-
leerd. . 

Bijj  de toelating kan worden bepaald dat een middel uitsluitend mag worden afgele-
verdd door handelaren behorend tot een bepaalde, aangewezen, categorie en mag 
wordenn afgeleverd aan en gebruikt door personen behorende tot een daarbij aange-
wezenn categorie (art. 5, vierde lid). Beoogd wordt op deze wijze een volledig 
sluitendd systeem van gecontroleerde distributie te realiseren, aldus de memorie van 
toelichting.123 3 

All  met al hebben, met deze wetswijziging (en met de Regeling administratie-
voorschriftenn gewasbeschermingsmiddelen 2001), diverse aanbevelingen voor de 
handhavingg door de Commissie Alders, een basis in de Bmw gekregen. Daarmee 
lijk tt voor de handhaving een belangrijke stap vooruit gezet. Voor een sluitend 
systeemm via een gecontroleerde distributie en gebruik is er nu wel een basis in de 
wet,, maar het systeem is nog niet gerealiseerd. 

13.66 Informati e en reclame 

Mett het oog op de naleving is het van belang dat gebruikers over de neveneffec-
tenn van het goed geïnformeerd zijn, niet alleen via de etikettering, maar ook via 
anderee kanalen. Ook de reclame van de toelatinghouder is hiervoor relevant. 

13.6.113.6.1 Etikettering en overige informatieverstrekking 

Dee informatie over neveneffecten die via de etikettering wordt verstrekt, is zeer 
beperkt.. Beide toelatingsrichtlijnen bepalen dat opschriften als 'niet giftig', 'on-

1222 Andreaskruismiddelen: bestrijdingsmiddelen die irriterend of schadelijk voor de gezondheid zijn 
(Regelingg SIVEB, Bijlage II) . 

1233 TK 2001-2002, 28 358, nr. 3, p. 14. 
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schadelijk',, of soortgelijke aanduidingen, niet op het etiket worden vermeld.124 

Richtlijnn 91/414 vereist dat bij de etikettering de gevaren voor mens, dier en 
milieuu en veiligheidsadviezen in verband hiermee worden vermeld in de vorm 
vann standaardformuleringen. De lidstaten mogen aanvullende formuleringen 
eisen,, wanneer zij dat noodzakelijk achten ter bescherming van mens, dier en 
milieu,, maar de definitieve besluitvorming hierover vindt plaats op communau-
tairr niveau.125 

Richtlijnn 98/8 stelt iets meer eisen aan de informatieverstrekking. De etiket-
teringg inzake de gevaren voor het milieu dient in het bijzonder de bescherming 
vann niet-doelorganismen en het voorkomen van waterverontreiniging te betreffen, 
eventueell  te vermelden in een bijsluiter.126 De richtlijn vereist geen standaard-
formuleringen.1277 Art. 21 richtlijn 98/8 vereist een systeem van veiligheidsin-
formatiebladenn voor beroepsmatige en industriële gebruikers, en zo nodig andere 
gebruikerss van biociden, teneinde hen in staat te stellen maatregelen te nemen ter 
beschermingg van het milieu, de gezondheid en de veiligheid op de werkplek. 
Lidstatenn dienen hiertoe maatregelen te nemen. Toelatinghouders dienen de 
informatiebladenn te verstrekken. De richtlijn verleent hier dus beleidsruimte aan 
lidstatenn om ook voor andere dan beroepsmatige gebruikers te voorzien in infor-
matiebladen. . 

Dee implementatie van deze richtlijnbepalingen (voorzien in de Regeling 
SIVEB)) heeft in 2003 nog niet plaatsgevonden. Dat geldt ook voor de bepalingen 
vann 1999/45, die ook etiketteringsvereisten stelt (zie deel II , par. 6.4). 

Aann een toelating zijn, buiten de etiketteringsvereisten, doorgaans geen ver-
plichtingenn gekoppeld tot het informeren van gebruikers. Te denken valt aan 
informatiee over de beëindiging van een toelating of aan informatie over de ne-
veneffectenn van het gebruik. Ook buiten het toelatingsstelsel is de informatiever-
strekkingg over neveneffecten, bijvoorbeeld door het CTB of door de ministeries 
zeerr beperkt. Zo ontbreekt bijvoorbeeld toegankelijke informatie voor de particu-
lierr over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

All  met al wordt tot op heden in het kader van de Bmw niet of zeer beperkt 
voorzienn in informatie inzake neveneffecten. De verplichtingen voor de toelating-
houderr zijn op dit gebied, ook in de richtlijnen, zeer beperkt. Het stelsel van 
veiligheidsinformatiebladenn voor bepaalde biociden biedt wellicht mogelijkheden 
omm gekoppeld aan de toelating voor bepaalde biociden te voorzien in meer sub-
stantiëlee informatie voor gebruikers, over neveneffecten voor mens en milieu. 

13.6.213.6.2 Reclame 

Hett aanbevelen of aanprijzen van een niet-toegelaten middel of een gebruik van 
eenn middel in strijd met de wet, is verboden (art. 11a). Onjuiste of misleidende 

Richtlijnn 91/414, art. 16, vierde lid; richtlijn 98/8, art. 20, derde lid, aanhef. 
Art.. 16, aanhef, eerste lid (g), (h), vierde lid. Art. 16 is geïmplementeerd doordat art. 15 Regeling 
SIVEBB daarnaar verwijst. 
Richtlijnn 98/8, art. 20, derde lid, aanhef (1) en laatste volzin. 
Richtlijnn 98/8 verwijst voor de wijze van etikettering naar richtlijn 88/379; vanaf 2004 zal prepara-
tenrichtlijnn 99/45 van toepassing zijn. 
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informatieverstrekking,, waardoor de gebruiker op een verkeerd been gezet kan 
worden,, bijvoorbeeld inzake neveneffecten, is niet strafbaar gesteld. Op dit 
gebiedd heeft de Reclame Code Commissie en het College van Beroep van deze 
Commissiee diverse uitspraken gedaan. 

Dezee Commissie en dit College hebben zich meermalen uitgesproken over de 
reclamee voor middelen op basis van glyfosaat. Teksten als 'Roundup milieuvrien-
delijk',, 'Roundup en de ecologie', 'Zeer gewaardeerde ecologische eigenschap-
pen',, 'Roundup ECO 400', 'nog veiliger voor de gebruiker' of 'nog minder mi-
lieubelastend'werden,, soms in samenhang met een groene presentatie, als mislei-
dendd beoordeeld.128 

Richtlijnn 91/414 bevat geen bepalingen inzake reclame. Richtlijn 98/8 bevat wel 
reclamevoorschriften.. Art. 22, tweede lid, vereist dat lidstaten bepalen dat in 
reclamess voor biociden niet naar het product mag worden verwezen op een 
manierr die misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor 
menss of milieu. Bovendien mogen onder geen enkele voorwaarde in reclame 
voorr biociden vermeldingen als 'biocide met een gering risico', 'niet-vergiftig', 
'ongevaarlijk',, en dergelijke voorkomen. Ter implementatie van dit artikel 22 is 
aann art. 11a een tweede lid toegevoegd dat bepaalt dat de betrokken minister 
naderee regels stelt betreffende het aanbevelen en aanprijzen van biociden. Niet 
duidelijkk is waarom niet van deze gelegenheid gebruik is gemaakt ook een basis 
tee scheppen voor nadere regels voor gewasbeschermingsmiddelen op dit gebied. 
Richtlijnn 91/414 regelt deze materie niet en stelt dus geen eisen op dit punt. Een 
regelingg alleen voor biociden draagt niet bij aan de evenwichtigheid van de 
Bmw. . 

13.6.313.6.3 Conclusies 

Nadatt de afgelopen tien jaar uit de toezichts- en opsporingsprakijk steeds duide-
lijkerr werd dat de handhaving van Bmw-voorschriften problematisch is, is met 
eenn wetswijziging in 2003 een aantal verbeteringen in de Bmw doorgevoerd, 
waarmeee be wijsproblemen worden beperkt en sanctiemogelijkheden worden 
uitgebreid. . 

Voorr de nalevings- en handhavingsproblematiek van de gedetailleerde en 
gedifferentieerdee gebruiksvoorschriften, is nog geen oplossing in zicht. Het 
ontwikkelenn van een handhaafbaarheidstoets lijk t een stap die aan een oplossing 
kann bijdragen. 

Dee nalevings- en handhavingsproblemen versterken de wenselijkheid van een 
gecontroleerdee distributie en gebruik. Op grond van de wet zoals deze luidt sinds 
19755 had een gecontroleerde distributie en gebruik (deels) eerder kunnen worden 
gerealiseerd.. Administratie- en registratievoorschriften kwamen traag en maar ten 
delee van de grond. Twee succesvolle projecten voor een vergunningen- respectie-

Onderr meer College van Beroep (reclamecodecommissie) 25 november 1997 (dossier 954/97.0173); 
Collegee van Beroep {reclamecodecommissie) 4 januari 2000 (dossier 1078/99.0159). 
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velijkk een receptensysteem vonden tot op heden geen navolging. Een systeem van 
gecontroleerdee distributie en gebruik lijk t tenminste voor de middelen die op de 
marktt worden gehouden terwijl ze niet aan de toelatingscriteria voldoen, voor de 
handd te liggen. 

Eenn gebrek aan naleving kan samenhangen met een gebrek aan informatie, 
bijvoorbeeldd over status en neveneffecten van het middel. Het toelatingsinstru-
mentt is tot op heden niet systematisch gebruikt om dergelijke informatie naar de 
gebruikerr toe te versterken. 



14.. Geheimhouding en openbaarheid 

Dee onderwerpen geheimhouding en openbaarheid van informatie kunnen, als het 
gaatt om de toelating van bestrijdingsmiddelen, betrekking hebben op toelatings-
besluiten,, op toelatingsaanvragen en de daarbij behorende gegevens die door de 
toelatingaanvragerr zijn geleverd, zoals onderzoeksrapporten, of op toelatingsbe-
leid.. Vaak zal het hierbij gaan om productinformatie, zoals samenstelling, eigen-
schappenn en neveneffecten van productgebruik of om afzetgegevens. 

Dee verkrijgbaarheid van informatie laat op vrijwel al deze terreinen te wen-
senn over, zo luidt één van de conclusies uit het Bmw-evaluatie-onderzoek uit 
1990.11 Ruim tien jaar later is de informatieverstrekking over de toelatingsbe-
sluitenn sterk verbeterd.2 Op andere gebieden verbeterde de situatie niet. Aanvra-
genn worden nog altijd niet gepubliceerd. Derden hebben geen inzicht in de fase 
voorafgaandd aan een toelating. De volledige samenstelling van een product is niet 
openbaar,, bijvoorbeeld van de 'niet-actieve' stof(fen) in het product. De particu-
lierr die een bestrijdingsmiddel koopt, vindt nog altijd geen toegankelijke infor-
matiee over neveneffecten van het productgebruik, noch op of bij het bestrijdings-
middel,, noch in boekvorm of op internet.3 Afzetgegevens zijn zeer beperkt ver-
krijgbaar.4 4 

Ditt hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van de Bmw-regeling inzake ge-
heimhouding,, vertrouwelijke behandeling en openbaarheid en de verhouding tot 
anderee openbaarheidsregelingen. De jurisprudentie daarover komt uitgebreid aan 
dee orde. Een alternatief in de vorm van een 'tweede tekst-regeling' wordt bezien. 
Afgeslotenn wordt met enkele conclusies. 

14.11 De geheimhoudingsregeling in art. 22, eerste lid, Bmw 

Dee Bmw kent vanouds in art. 22 een geheimhoudingsplicht voor de personen 
belastt met de uitvoering van de wet. Dit was een standaard-geheimhoudingsbepa-

Vogelezang-Stoutee en Matser 1990, p. 218-229. 
Onderr meer door de CTB-informatiebulletins, CTB-jaarverslagen en de CTB-internet-gegevens 
inzakee toelatingsbesluiten en bijbehorende motiveringen. 
Eenn overheidsgids voor toegelaten niet-landbouwbestrijdingsmiddelen verscheen, voorzover bekend, 
voorr het laatst in 1985: Bestrijdingsmiddelen, deel 1, gids voor de huishouding en Bestrij-
dingsmiddelendingsmiddelen deel 2, gids voor industrie, nijverheid en gezondheidszorg, ministerie VROM, Den 
Haag:: Staatsuitgeverij 1985. Voor gewasbeschermingsmiddelen is er de regelmatig verschijnende 
Gewasbeschermingsgids.. Deze op de beroepsgroep gerichte gids bevat beperkte informatie (middels 
codes)) over neveneffecten (Plantenziektenkundige Dienst, Gewasbeschermingsgids 2003, Wagenin-
gen:: Wageningen Academie Publishers, 2003). 
Afzetgegevenss over gewasbeschermingsmiddelen worden door branche-organisatie Nefyto meren-
deelss in geaggregeerde vorm verstrekt (afzetcijfers <www.nefyto.nl>). Over biociden is weinig 
informatiee verkrijgbaar. 

http://www.nefyto.nl
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ling.. Bepalingen van gelijke strekking kwamen in vele wetten voor.5 De Bmw-
geneimhoudingsplichtt gold niet voor bestanddelen die giftig waren voor de mens, 
off  voor dieren welker instandhouding gewenst is. Het algemeen belang van de 
volksgezondheidd moet zwaarder wegen dan het privé-belang van de fabrikant, 
alduss de toenmalige regering.6 Bij de wetswijziging 1975 werden 'planten' toe-
gevoegdd aan deze uitzondering van de geheimhoudingsplicht. 

Inn 1994 wordt deze geheimhoudingsbepaling vervangen door een verwijzing 
naarr de geheimhoudingsbepaling van art. 2:5 Awb.7 Uitgezonderd worden de 
bestanddelenn 'welke giftig zijn voor de mens, of voor dieren of planten, welker 
instandhoudingg gewenst is'. In 1995, bij de implementatie van richtlijn 91/414, 
wordtt de uitzondering voor 'giftige' bestanddelen gewijzigd in een uitzondering 
voorr 'schadelijke' bestanddelen. Ook worden twee nieuwe leden aan art. 22 
toegevoegd.. Art. 22, eerste lid, Bmw luidt nu: 

'Dee verplichting tot geheimhouding op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet 
bestuursrechtt geldt niet ten aanzien van die bestanddelen van een bestrijdingsmid-
del,, welke schadelijk zijn voor de mens, of voor dieren of planten, welker instand-
houdingg gewenst is.' 

Art.. 2:5 Awb verplicht '(een) ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak 
vann een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan 
hijj  het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden (...)', tot 
geheimhoudingg van die gegevens. Deze geheimhoudingsplicht geldt echter niet 
'voorzoverr enig wettelijk voorschrift (...) tot mededeling verplicht (..)'. Zo zal 
eenn openbaarheidsverplichting ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
voorgaann boven de Awb-geheimhoudingsverplichting.8 Art. 22, eerste lid, Bmw 
zondertt schadelijke bestanddelen uit van deze geheimhoudingsplicht. 

14.22 De vertrouwelijkheidsregeling in art. 22, tweede en derde lid, Bmw 

Mett de implementatie van de vertrouwelij kheidsregeling van art.. 14 van richtlijn 
91/4144 in art. 22 Bmw krijgt degene die gegevens levert, de mogelijkheid gemo-

Zoalss later ook in de Wet milieugevaarlijke stoffen (art. 57 Wms-oud). De model-geheimhoudings-
bepalingg uit de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek 1983 (Stcrt. 1984, 52, punt 73) bevatte 
eenn vergelijkbare bepaling, met name gericht op uitvoering van een wet door niet-ambtenaren. 
TKK 1959-1960, 6014, nr, 3, p. 9. De Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit 1947 bevatte in 
art.. 5 ook al een geheimhoudingsbepaling voor een ieder aan wie bij het verrichten van zijn taak 
ingevolgee deze wet bepaalde gegevens bekend waren, voorzover de geheimhouding niet in strijd 
wass met andere wettelijke bepalingen. Ook toen al was er een uitzondering voor de giftige bestand-
delen,, zij het dat dit alleen de effecten voor de mens en de warmbloedige dieren betrof. 
Wett van 23 december 1993 (Aanpassingswet Awb III) , Stb. 1993, 690. De memorie van toelichting 
vermeldtt dat art. 22 kan vervallen vanwege de algemene Awb-geheimhoudingsbepaling. Het artikel 
wordtt zodanig geherformuleerd dat met handhaving van de uitzonderingen op de geheimhoudings-
plichtt een adequate verwijzing naar de Awb plaatsvindt (TK 1992-1993, 23 258, nr. 3, p. 58). 
Voorr een persoon die deel uitmaakt van een bestuursorgaan vervalt de geheimhoudingsplicht wan-
neerr het bestuursorgaan ingevolge de Wob verplicht is tot openbaarmaking, aldus de toelichting (PG 
Awbb I, mvt p. 181). 
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tiveerdd te verzoeken om geheimhouding van bepaalde geleverde gegevens. Art. 
22,, tweede lid, luidt nu: 

'Indienn in een stuk dat ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde aan Onze 
betrokkenn Minister, onderscheidenlijk het college, dan wel aan een andere persoon 
off  instelling wordt overgelegd, gegevens voorkomen of uit zodanig stuk gegevens 
kunnenn worden afgeleid, waarvan de geheimhouding met het oog op bedrijfsgehei-
menn gerechtvaardigd is, besluit Onze betrokken Minister, onderscheidenlijk het 
college,, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene die het stuk 
overlegt,, dat die gegevens geheim worden gehouden. Een zodanig verzoek is met 
redenenn omkleed.' 

Dezee Bmw-terminologie wijkt iets af van die van de toelatingsrichtlijnen. 

Kortt gezegd verplicht art. 14 richtlijn 91/414 de lidstaten - onverminderd richtlijn 
90/3133 - ervoor te zorgen dat de door aanvragers verstrekte informatie die indus-
triëlee of commerciële geheimen bevat, vertrouwelijk wordt behandeld indien de 
aanvragerr daarom vraagt en indien de lidstaat de motivering van de aanvrager 
aanvaardt.. Art. 19 richtlijn 98/8 spreekt ook over het als vertrouwelijk aanvaarden 
off  beschouwen van de ontvangen informatie. 

Dezee verschillen in terminologie kunnen een verschil in beoordelingsruimte voor 
hett bevoegde gezag met zich meebrengen. Het gerechtvaardigd zijn van geheim-
houdingg (Bmw) zou het bevoegd gezag mogelijk iets meer beoordelingsruimte 
kunnenn bieden dan het al of niet aanvaarden van de motivering (richtlijn 
91/414).. In de literatuur wordt aangenomen dat ook bij het 'gerechtvaardigd zijn' 
dee ruimte voor het bevoegd gezag beperkt is.9 Hoe dit ook zij, interpretatie zal 
conformm de richtlijn dienen plaats te vinden. De toelichting bij art. 22 hanteert 
overigenss wel de richtlijnterminologie.10 

Art.. 22, derde lid, Bmw bepaalt vervolgens: 

'Onzee betrokken Minister stelt regelen met betrekking tot de gegevens waarvoor 
dee verplichting tot geheimhouding niet geldt.' 

Ministeriëlee regels zijn gesteld in Rtb95, in een paragraaf over gegevensbescher-
ming.. Ingevolge art, 27, eerste lid, Rtb95 moet schriftelijk en gemotiveerd wor-
denn aangegeven van welke bij de aanvraag geleverde gegevens geheimhouding 
wordtt verzocht, waarna het CTB beslist op dit verzoek. Het tweede lid bevat een 
overzichtt van gegevens die niet geheim worden gehouden: 

Klijnstraa 1998, p. 275, concludeert dat uit het woord 'gerechtvaardigd' niet kan worden afgeleid dat 
hett bevoegd gezag bij de beoordeling van het geheimhoudingsverzoek belangen moet afwegen. Hij 
verwijstt daarbij naar een discussie over dit begrip in verband met de geheimhoudingsbepalingen in 
dee Wm en de Wms. 
TKK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 28. 
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Naamm en inhoud van stoffen, fysisch-chemische eigenschappen, wijzen van onscha-
delijkk maken, beknopt overzicht van uitkomsten van proeven inzake werkzaamheid 
enn schadelijkheid, beperking van risico's van opslag, vervoer e.d., analysemetho-
den,, verwijderings- en verpakkingsmethoden, decontaminatiemaatregelen, eerste 
hulpp en medische behandeling bij ongevallen. 

Art.. 27, tweede lid, Rtb95 ziet op 'gegevens met betrekking tot toegelaten be-
strijdingsmiddelen'.. Dat is enerzijds beperkter en anderzijds ruimer dan art. 14 
vann richtlijn 91/414. 

Hett is beperkter omdat de richtlijnbepaling zich niet beperkt tot 'toegelaten' be-
strijdingsmiddelen,, waardoor ook de fase voorafgaand aan de toelating eronder kan 
vallen.111 Het is ruimer omdat art. 27 niet alleen doelt op 'door de aanvragers 
verstrektee informatie', waartoe art. 14 van de richtlijn zich wel beperkt. 

Art.. 22, derde lid, Bmw, verleent aan art. 27 Rtb95 een ruime reikwijdte door-
datt het ook ziet op de uitzonderingen van art. 22, eerste lid, waar het gaat om 
schadelijkee bestanddelen van bestrijdingsmiddelen, onafhankelijk van de her-
komstt van de gegevens. De toelichting bij art. 22 geeft dat ook aan: de ministe-
riëlee regels hebben zowel betrekking op de gegevens die in art. 22, eerste lid, 
zijnn uitgezonderd van geheimhouding, als op de gegevens die ingevolge het 
derdee lid niet vertrouwelijk zijn. 

Art.. 27 Rtb95 geeft geen invulling aan de memorie van toelichting bij art. 
22,, derde lid, Bmw. Deze toelichting vermeldt: 

'Inn de op grond van het voorgestelde derde lid van artikel 22 te treffen regeling zal 
tevenss kunnen worden (...) geregeld hoe niet-vertrouwelijke gegevens openbaar 
wordenn gemaakt.'12 

Dezee toelichting is overigens opmerkelijk omdat de tekst van art. 22 Bmw voor 
openbaarmakingsverzoekenn geen expliciete basis bevat. 

Dee imperatieve formulering van art. 22, tweede lid, Bmw, waarin richtlijn 
91/4144 is geïmplementeerd, verschilt van die van milieu-informatierichtlijn 
90/313/EEG,, welke juist verplicht tot openbaarmaking en daarbij in bepaalde 
gevallenn v/eigeringsbevoegdheden, maar geen weïger'mgsverplichtingen, bevat. 
Nuu de richtlijnen 91/414 en 98/8 verwijzen naar het 'onverminderd' van toepas-
singg zijn van richtlijn 90/313, rijst de vraag in hoeverre hier afstemming dient te 
zijnn met richtlijn 90/313. Hierop wordt in par. 14.3 ingegaan. Omdat richtlijn 
91/4144 betrekking heeft op informatie die door de aanvrager is overgelegd, zal, 
voorzoverr art. 22 Bmw betrekking heeft op andere informatie dan door de aan-
vragerr is geleverd, niet richtlijn 91/414 maar richtlijn 90/313, welke in de Wob 
iss geïmplementeerd, van toepassing zijn. 

111 Richtlijn 98/8 beperkt de vertrouwelijkheidsregeling wel tot de situatie nadat de toelating is verleend 
(art.. 19, derde lid). 

122 TK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 28. 
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Geconcludeerdd kan worden dat art. 22 Bmw een ruimere reikwijdte heeft 
gekregenn met de implementatie van art. 14 van richtlijn 91/414. De ambtelijke 
geheimhoudingsregelingg werd uitgebreid met een regeling voor degene die gege-
venss overlegt, voor het verzoeken om vertrouwelijke behandeling van die gege-
vens.. Uit de toelichting bij art. 22 komt naar voren dat een nog ruimere reik-
wijdtee werd beoogd, namelijk die van een openbaarmakingsregeling. De tekst 
bevatt daarvoor evenwel geen basis. 

14.33 De betekenis van de Wob voor  de bijzondere geheimhoudingsregeling 

Overr de verhouding van de Bmw-geheimhoudingsbepaling tot de openbaarheids-
regelingg van de Wob heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. De verhouding tus-
senn de Bmw en de Wob is gecompliceerd omdat geheimhouding niet het spiegel-
beeldd is van openbaarmaking en omdat geheimhoudingsbepalingen niet zijn be-
doeldd als basis voor openbaarheidsverzoeken.13 Het onder art. 22 brengen van 
dee vertrouwelijkheidsregeling uit richtlijn 91/414 leidt tot verdere complicaties 
inn de verhouding Bmw-Wob, zoals in de volgende paragraaf blijkt.14 

Hett CTB heeft na dé implementatie van de richtlijn aangegeven dat geen 
verzoekenn tot geheimhouding van bedrijfsgeheimen hoeven te worden gedaan, 
omdatt zowel de Awb (in art. 2:5) als de Wob (in art. 10, eerste lid (c)) al voor-
zienn in vertrouwelijke behandeling.15 Deze CTB-werkwijze is niet in overeen-
stemmingg met de tekst van richtlijn 91/414 noch met die van de Bmw en de 
Rtb95,, waarin wordt uitgegaan van een gemotiveerd verzoek van de aanvrager 
enn van een gerechtvaardigde geheimhouding. 

Eenn uitgangspunt van de Wob is dat een ieder recht heeft op informatie 
neergelegdd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Informatiever-
strekkingg blijf t echter achterwege indien het bedrijfs- en fabricagegegevens be-
treftt die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk zijn meege-
deeld.166 Bij deze absolute uitzonderingsgrond kan geen sprake zijn van een be-
langenafwegingg . 

Dee informatieverstrekking in het kader van de Wob gebeurt 'onverminderd 
hett elders bij de wet bepaalde'. Blijkens de jurisprudentie doelt deze onvermin-
derd-zinsnedee op een uitputtende openbaarheidsregeling in de bijzondere wet. 
Eenn dergelijke regeling gaat als lex specialis vóór, boven de Wob. Er is niet 
beoogdd bestaande wettelijke regelingen inzake openbaarheid en geheimhouding 
opp speciale terreinen opzij te zetten dan wel daarop een aanvulling te zijn.17 

Wanneerr zo'n bijzondere openbaarheidsregeling evenwel interpretatie- of beleids-

Ziee hierover Damen e.a., Bestuursrecht 1, 2003, p. 325-326. 
Voorr een behandeling van de Wob in relatie tot bijzondere openbaarheidsregelingen in het milieu 
recht,, waaronder die van de Bmw, zie: Klijnstra 1998, in het bijzonder p. 273-284. 
CTB-informatiebulletinn Toelichting, nr. 11, 1995. Het achterwege laten van de verzoeken betekent 
eenn werkbesparing voor alle betrokkenen, aldus het CTB (p. 2). 
Art.. 10, eerste lid, <c) Wob. 
Bijvoorbeeldd ABRvS 3 maart 1997, AB 1997, 188. De geheimhoudingsbepaling is in dat geval -
voorr leden van een medezeggenschapsraad in het onderwijs - niet zo'n bepaling, omdat deze niet 
ziett op de verhouding tussen verzoeker van informatie en verweerder, aldus de Afdeling. 
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ruimtee bevat, dienen maatstaven of bevoegdheden zoveel mogelijk in overeen-
stemmingg met de Wob te worden uitgelegd.18 

Inn verband met de verhouding tussen de Wob en een bijzondere regeling 
oordeeltt de Afdeling bestuursrechtspraak in 1998 dat de bijzondere regeling in 
hett kader van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (Wog) geen uitputtende 
bijzonderee regeling is. Het betrof een registratieprocedure, die vergelijkbaar is 
mett een toelatingsprocedure. 

Dee uitspraak had betrekking op gegevens die voor de registratie van een genees-
middell  door een bedrijf waren geleverd. De geheimhoudingsregeling uit de Wet op 
dee geneesmiddelenvoorziening wordt niet uitputtend geoordeeld, nu de geheimhou-
dingsverplichtingg zich beperkt tot samenstelling en bereiding van, alsmede handel 
in,, farmaceutische specialité's en preparaten. Daarnaast wijkt de Wob, gezien art. 
22 Wob, niet voor een openbaarmakingsregeling die is neergelegd in een uitvoe-
ringsregelingg op basis van de wet in formele zin, aldus de Afdeling. De Afdeling 
overweegtt dat de gegevensvergaring een aanzienlijke inspanning en investering van 
dee aanvrager vraagt en dat uit de neerslag daarvan in het registratiedossier bedrijfs-
enn fabricagegevens kunnen worden afgeleid. Ingevolge art. 10, eerste lid, (c) Wob 
wordtt de informatie dan ook geweigerd.19 

Inn de volgende paragraaf wordt ingegaan op de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraakk en van het CBB, over de verhouding van de Wob tot de 
Bmww en over de interpretatie van art. 22 Bmw. 

14.44 Jurisprudenti e over  art . 22 Bmw 

14.4.114.4.1 De Afdeling over art. 22 Bmw 

Iss art. 22 Bmw een uitputtende openbaarheidsregeling die voorgaat boven de 
Wob?? Na enige jaren onzekerheid over deze kwestie, waarbij de betrokken mi-
nisterr en het CTB als vaste uitvoeringspraktijk hanteren dat de Wob van toepas-
singg is, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak in 2000 twee maal dat de open-
baarheidsregelingg van de Bmw een uitputtende regeling is die voorgaat boven de 
Wob. . 

Dee eerste uitspraak20 betreft een verzoek om openbaarmaking van alle documen-
tenn inzake de toelatingsaanvraag voor twee houtverduurzamingsmiddelen (interne 

188 Zie hierover Damen e.a., Bestuursrecht 1, 2003, p. 325. Hier wordt onder meer verwezen naar de 
motie-Vann der Sanden waarin de Tweede Kamer uitsprak dat bestaande bepalingen die ruimte laten 
voorr verschillende uitleg, zo uitgelegd dienen te worden dat zij zo veel mogelijk overeenstemmen 
mett de maatstaven van de Wob (TK 1976-1977, 13 418, nr. 30). 

199 ABRvS 3 maart 1998, AB 1998, 435, m.nt. ICvdV. Van bedrijfs- en fabricagegevens is slechts 
sprakee indien en voorzover uit die gegevens wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afge-
leidd met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking 
tott de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. 

200 ABRvS 10 augustus 2000, NJB 2000, p. 1880. 
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enn externe (CTB-)stukken, ingediende toelatingsaanvraagformulieren en bijbeho-
rendee onderzoeksrapporten). De Afdeling beschouwt de CTB-stukken als documen-
tenn voor intern beraad, waarin tevens persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgeno-
men,, zodat openbaarmaking ingevolge art. 11, eerste lid, Wob kan worden gewei-
gerd.. De inzage in het aanvraagformulier had, voorzover de stof bestanddelen had 
diee schadelijk zijn, getoetst moeten worden aan de Bmw. De Wob wijkt ingeval 
vann een bijzondere, uitputtende openbaarmakingsregeling en art. 22 Bmw is zo'n 
regeling.. Art. 22 beoogt een specifiek op de bescherming van het milieu en de 
volksgezondheidd toegesneden regeling inzake openbaarheid en geheimhouding te 
zijn.. Dit blijkt, aldus de Afdeling, uit de wetsgeschiedenis, waar art. 22, derde lid, 
beoogtt mede uitvoering te geven aan art. 14 van richtlijn 91/414 en waar de me-
moriemorie van toelichting bij het artikel een regeling aankondigt voor de openbaarma-
kingg van niet-vertrouwelijke gegevens. 

Uitt art. 22, eerste lid, leidt de Afdeling af dat gegevens over de samenstelling 
vann schadelijke stoffen naar de bedoeling van de wetgever niet vertrouwelijk hoe-
venn of zelfs mogen blijven. Daarmee wordt het betoog van de minister, dat dit 
artikellidd slechts bedoelt de geheimhoudingsplicht van art. 2:5 Awb buiten toepas-
singg te laten, uitdrukkelijk niet gevolgd. 

Dee openbaarmaking van de onderzoeksrapporten kon in redelijkheid geweigerd 
worden.. De Afdeling kon van deze onder geheimhouding toegezonden rapporten 
geenn kennis nemen omdat de appellant hiervoor geen toestemming gaf. De Afde-
lingg ziet geen grond voor het oordeel dat de minister het belang van de toelating-
aanvragerr niet zwaarder heeft kunnen laten wegen dan dat van de openbaarheid 
vann de onderzoeksrapporten. 

Dee appellant had in deze procedure overigens per abuis van één stof alle stuk-
kenn ontvangen. De Afdeling volgt niet het oordeel van de rechtbank dat appellant 
daaromm geen belang meer heeft. 

Inn deze uitspraak valt op dat de Afdeling, onder verwijzing naar art. 22, derde 
lid,, concludeert dat sprake is van een uitputtende openbaarmakingsregeling, 
zonderr in te gaan op het feit dat de tekst van dit artikel geen expliciete basis 
bevatt voor openbaarmaking. Het oogmerk van de bepaling, zoals blijkend uit de 
geschiedeniss van de totstandkoming, is kennelijk doorslaggevend.21 Terwijl de 
Afdelingg in de hiervoor genoemde Wog-uitspraak overweegt dat de Wob niet 
wijk tt voor een regeling neergelegd in een op basis van de formele wet gebaseer-
dee uitvoeringsregeling, lijk t inde onderhavige uitspraak de aankondiging van een 
uitvoeringsregeling,, in de toelichting op art. 22, derde lid22, voldoende als ba-
sis.. Dat de uitvoeringsregeling aan dit punt geen invulling heeft gegeven, komt 
niett aan de orde in de overwegingen. 

Dee Afdeling baseert haar oordeel ook op de uitzondering in art. 22, eerste 
lid,, in verband met de besluitvorming inzake schadelijke bestanddelen. Deze aan-
vankelijkee geheimhoudingsverplichting voor uitvoerders van de wet, wordt daar-
meee in een ruimere context geplaatst. De implementatie van art. 14 richtlijn in 

Overwegingg 2.6.3. 
TKK 1992-1993, 23 177, nr. 3, p. 28. 
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hett tweede en derde lid van art. 22 heeft kennelijk ook het eerste lid van karak-
terr doen veranderen. Daarbij valt op dat de Afdeling niet alleen overweegt dat 
gegevenss over de samenstelling van schadelijke stoffen niet vertrouwelijk hoeven 
tee blijven, maar naar de bedoeling van de wetgever niet mogen blijven. Dat kan 
duidenn op een actieve openbaarmakingsverplichting wat deze bestanddelen be-
treft. . 

Overr de informatie die niet door de aanvrager is geleverd (CTB-stukken, 
zoalss agenda's, notulen, concept-adviezen en dergelijke) oordeelt de Afdeling dat 
ditt documenten voor intern beraad zijn. In een Wob-bezwaarprocedure nam de 
staatssecretariss van LNV eerder een genuanceerder standpunt in. Zo zijn con-
cept-besluitenn naar zijn mening geen documenten voor intern beraad. 

Opp een bezwaar van derden betreffende de weigering van toezending van docu-
mentenn (CTB-conceptbesluiten en -vergaderverslagen) luidde de heroverweging van 
dee staatssecretaris dat, op basis van de Wob, deze concept-besluiten geen docu-
mentenn zijn ten behoeve van intern beraad en geen persoonlijke beleidsopvattingen 
bevatten.. De CTB-vergaderverslagen worden desgevraagd openbaar gemaakt na het 
onleesbaarr maken van eventuele bedrijfs- en fabricagegegevens.23 (par. 10.3.4.2) 

Eenn tweede Afdelingsuitspraak continueert de lij n van de eerste uitspraak en gaat 
opp enkele punten nader in.24 

Dezee zaak betreft toelatingsaanvragen voor koperhoudende aangroeiwerende ver-
ven.. De Afdeling wijst in deze uitspraak alsnog op een verschil van het Bmw-
openbaarmakingsregimee met de regeling uit de Wog, die aan de orde was in de 
eerderr genoemde uitspraak. De basis in de Wog behelst niet een openbaarmakings-
regeling,, aldus de Afdeling. Vervolgens overweegt zij 'nader' dat de Wob bij een 
verzoekk om inzage in een toelatingsformulier niet alleen wijkt in verband met 
schadelijkee bestanddelen. Als voor het overige de Wob van toepassing zou zijn, 
zouu dit leiden tot twee rechtsingangen, hetgeen ongewenst is en niet de bedoeling 
kann zijn. Daarom wijkt ook onder andere omstandigheden de Wob voor de bijzon-
deree regeling in de Bmw, aldus de Afdeling. 

Wegenss het van toepassing zijn van de Bmw had de rechtbank zich in deze 
zaakk onbevoegd verklaard.25 De Afdeling wijzigt dat in een ongegrondverklaring 
vann het beroep omdat het bestreden besluit strekt tot toepassing van de Wob.26 

Hett door de Afdeling genoemde bezwaar van de twee rechtsingangen lijk t ook 
mett deze uitspraak niet geheel verholpen te zijn. Afhankelijk van de herkomst 
vann de documenten - afkomstig van de aanvrager of van een derde of het CTB -
kunnenn alsnog twee rechters - het CBB en de Afdeling bestuursrechtspraak - te 
oordelenn krijgen over dezelfde materie, wanneer verschillende documenten op 

233 Staatssecretaris LNV 4 augustus 1999, Trcnr. 99/1924 (beslissing op bezwaarschrift Wob). 
244 ABRvS 19 december 2000, JB 2001, 33, JM 2001, 35 m.nt. Lambers. 
255 Rb. Haarlem 27 december 1999, AWB 97/6823, 6926, 8476 en 98/2157. 
266 R.o. 2.3. 
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dezelfdee gegevens betrekking hebben. 
Dee Afdeling besteedt geen aandacht aan het openbaarheidsregime van de 

milieu-informatierichtlijnn 90/313. Art. 22 Bmw beoogt een uitputtende bijzondere 
regelingg inzake openbaarheid en geheimhouding te zijn. Dat de in artikel 22 
geïmplementeerdee bepaling van richtlijn 91/414 niet zozeer verzoeken om open-
baarheid,, maar verzoeken om vertrouwelijke behandeling betreft, is daarbij voor 
dee rechter kennelijk van minder belang. 

14,4.214,4.2 Het CBB over art. 22 Bmw 

Ookk het CBB deed uitspraak over art. 22 Bmw. Dat gebeurde in een zaak over 
dee verlenging van de toelating van middelen op basis van bentazon. 

Dee achtergrond van deze zaak is dat het CTB een aanvankelijk voornemen tot 
beëindigingg van de toelating wijzigt in een besluit tot (procedurele) verlenging. Het 
voornemenn was gebaseerd op monitoringgegevens over de uitspoeling naar het 
grondwater.. Vervolgens concludeert het CTB evenwel, op basis van een ander, 
doorr de toelatinghouder verricht, onderzoek inzake de monitoring (het 'Alterra-
rapport'),, dat de gegevens die ten grondslag lagen aan het voornemen, onvoldoen-
dee betrouwbaar zijn, waarna alsnog een verlenging van de toelating volgt. Naar 
aanleidingg daarvan volgen drie procedures van waterbedrijven en een milieu-orga-
nisatie,, betreffende het besluit tot geheimhouding van het onderzoeksrapport, de 
beperkingg van de kennisneming van stukken in het geding en het besluit tot proce-
durelee verlenging. De drie uitspraken komen hierna aan de orde.27 

DeDe uitspraak over de openbaarheid 
Inn de procedure over de openbaarheid van het rapport oordeelt het CBB dat 
openbaarmakingg terecht is geweigerd. 

Dee bijzondere belangen van appellanten kunnen in deze procedure geen rol spelen, 
nuu de vraag aan de orde is of het rapport voor een ieder toegankelijk moet zijn. 
Hett CBB toetst aan art. 27 Rtb95. Aan verstrekking van een beknopt overzicht van 
uitkomstenn van proeven is reeds eerder voldaan en het rapport bevat geen gegevens 
diee het CTB niet geheim zou mogen houden, aldus het CBB, overwegende dat het 
kostbaarr onderzoek betreft en dat een gevaar van concurrentievervalsing reëel 
aanwezigg is. 
Toetsingg aan richtlijn 90/313 is niet vereist. Volstaan kan worden met de criteria 
vann richtlijn 91/414, aldus het CBB, daarbij overwegend dat het beschermingsregi-
mee van beide richtlijnen voor bedrijfsgeheimen niet verschilt. Bij de implementatie 
vann richtlijn 90/313 in de Wob kon de bevoegdheid die de richtlijn verleent tot het 
inn bepaalde gevallen weigeren van informatie, worden vertaald in een verplichting 
tott het weigeren in bepaalde gevallen, aldus het CBB. 

Datt in casu geen verzoek tot geheimhouding van de gegevens is ingediend, 
betekentt niet dat deze openbaar gemaakt moeten worden, aldus het CBB. Wel 

2121 Zie over deze uitspraken ook het artikel van A.H. Gaastra (Gaastra 2003, p. 104-109). 
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moet,, na een verzoek tot openbaarmaking de informatieverstrekker alsnog in de 
gelegenheidd wordt gesteld om geheimhouding te verzoeken. 

Hett rapport ziet op gedragsgegevens (uitspoeling grondwater) hetgeen niet valt 
onderr gegevens als fysisch-chemische eigenschappen, zoals genoemd in de Rtb-
uitzonderingen.. Het overleggen van een (tweede) tekst, met weglating van bepaal-
dee gegevens, is een mogelijkheid, maar geen vereiste, aldus het CBB.28 

Hoewell  richtlijn 91/414 verwijst naar het 'onverminderd' van toepassing zijn van 
milieu-informatierichtlijnn 90/313, is dat voor het CBB geen reden deze richtlijn 
inn de toetsing te betrekken. Het spanningsveld tussen de beide richtlijnen, dat er 
onderr meer is met betrekking tot de reikwijdte van de informatie en de afwe-
gingscriteria,, komt daardoor niet aan de orde.29 In de literatuur wordt verschil-
lendd gedacht over de verhouding tussen beide richtlijnen en de aanvullende wer-
kingg van richtlijn 90/313.30 Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat het CBB hier 
geenn aanvullende werking ziet voor richtlijn 90/313. 

DeDe beschikking op basis van art. 8:29, derd lid, Awb 
Gedurendee deze procedure geeft het CBB, op basis van art. 8:29, derde lid, 
Awb,, een beschikking over de beperking van de kennisneming van het rapport 
tijdenss het geding. Het CBB acht deze beperking gerechtvaardigd. 

Naa de constatering dat het besluit tot niet-openbaarmaking van het Alterra-rapport 
voorr de toepassing van art. 8:29 vergelijkbaar is met een Wob-besluit, overweegt 
hett CBB, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van art. 8:29 Awb, dat de 
Wob-besluitvormingg niet doorslaggevend is voor het inwilligen van het verzoek om 
geheimhouding.. Voor de gewichtige redenen van art. 8:29 is een belangenafweging 
vereist,, waarbij tegenover het belang dat partijen en de rechter beschikken over 
allee relevante informatie over de zaak, het belang staat dat bepaalde gegevens niet, 
althanss slechts in beperkte mate, openbaar worden. Daaronder worden mede begre-
penn concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. Dit laatste belang is specifiek geregeld 
inn de regelgeving ter gegevensbescherming, aldus het CBB. Onder verwijzing naar 
dee motivering van het verzoek om geheimhouding concludeert het CBB dat sprake 
iss van gewichtige redenen. Het college overweegt dat 'in dit geval het belang dat 
hett rapport niet openbaar wordt, zwaarder weegt dan het belang van appellanten 
omm in de onderhavige procedure over het rapport te kunnen beschikken'.31 

Eénn van de procespartijen - de vereniging van waterbedrijven - heeft, als gevolg 
vann deze uitspraak, in deze procedure geen inzage in het rapport dat cruciaal was 
inn de besluitvorming en dat centraal staat in de beroepsprocedure tegen het ver-

288 CBB 30 mei 2002, M en R 2003/4, nr. 47 (Vewin e.a., deelnemend BASF, bentazon). 
299 Zie over deze verschillen Gaastra 2003, p. 106-107. 
300 Gaastra plaatst zijn beschouwing hierover in het perspectief van de wijzigingen in het kader wan 

hett Aarhus-Verdrag (Gaastra 2003, p. 103-109). Anders dan Gaastra ziet Klijnstra voor richtlijn 
90/3133 hooguit een aanvullende werking ten opzichte van de bijzondere openbaarheidsregelingen 
(Klijnstraa 1998, p. 77-79). 

311 Beschikking CBB (enkelvoudige kamer) 21 maart 2002, M en R 2003/4, nr. 46. 
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lengingsbesluit.. Het CBB motiveert niet duidelijk waarom sprake is van 'gewich-
tigee redenen'. Art. 8:29 Awb vereist, nu het hier een procespartij betreft, een 
sterkeree grond dan voor weigering van een verzoek om informatie op basis van 
dee Wob, waar het 'een ieder' betreft. Het CBB verwijst voor de 'gewichtige 
redenen'' naar de motivering van verweerder. Daarin gaat het om kosten van 
onderzoek,, concurrentievervalsing en het gesloten-dossierstelsel. Niet duidelijk 
wordtt waarom deze redenen zwaarder zijn dan de 'Wob-redenen'. 

Inn zijn beschouwing over deze uitspraak concludeert Gaastra dat hier getoetst 
hadd moeten worden aan art. 22 Bmw, hetgeen het CBB voor zich uitschuift.32 

Hoee dit ook zij, door de gebrekkige motivering geeft het CBB nu in het geheel 
geenn invulling aan de 'gewichtige redenen', ook niet ten opzichte van de Wob-
criteria. . 

Ookk op een ander punt is de beschikking onduidelijk. Het CBB lijk t geen 
onderscheidd te maken tussen kennisneming en openbaarheid. De motivering van 
dee uitspraak verwijst naar de gevolgen van openbaarheid. Art. 8:29 Awb gaat 
evenwell  over kennisneming. Van concurrentievervalsing kan in het gesloten-dos-
sierstelsell  pas sprake zijn bij openbaarheid van gegevens. De 'gewichtige rede-
nen'' die art. 8:29 Awb vereist, blijven daarom onduidelijk. 

DeDe uitspraak over de procedurele verlenging 
Overr de procedurele verlenging oordeelt het CBB dat deze terecht is verleend. 

Weliswaarr zijn er RIVM-meetgegevens voorhanden, die inhouden dat in het grond-
waterr op een aantal plaatsen in Nederland concentraties bentazon zijn gemeten die 
liggenn boven de uitspoelingsnorm van 0.1 ug/1, maar op basis van het 'Alterra-
rapport'' heeft het CTB geconcludeerd dat deze monitoringgegevens van onvoldoen-
dee kwaliteit zijn. Het naderhand verrichte TNO-onderzoek is te beperkt om het 
'Alterra-rapport'' terzijde te stellen. Gezien het tijdelijke en voorlopige karakter 
vann de procedurele verlenging, heeft het CTB op basis van de beschikbare gege-
venss tot deze verlenging kunnen besluiten, aldus het CBB. Een verlengingstermijn 
vann 32 maanden wordt, onder verwijzing naar de EG-besluitvorming over de 
werkzamee stof, niet onredelijk geoordeeld.33 

14.4.314.4.3 Kanttekeningen jurisprudentie art. 22 Bmw 

Dezee Afdelings- en CBB-jurisprudentie inzake art. 22 Bmw maakt duidelijk dat 
hett Bmw-regime van toepassing is op de geheimhouding en de openbaarmaking 
vann gegevens die worden geleverd door de toelatingaanvrager. Dit ondanks het 
ontbrekenn van een expliciete basis voor openbaarheids verzoeken in art. 22 Bmw 
enn in art. 27 Rtb95. Art 22 Bmw geldt voor de Afdeling en het CBB als de 
specifiekk op het milieu toegesneden regeling. 

Nuu toetsing niet meer plaatsvindt aan de Wob - waar voor bedrijfsgeheimen 
eenn absolute uitzonderingsgrond geldt voor openbaarmaking - maar aan de Bmw, 

Gaastraa 2003, p. 108. 
CBBB 18 april 2002, M en R 2003/4, nr. 48. 



GeheimhoudingGeheimhouding en openbaarheid 471 

dientt een afweging gemaakt te worden. De Bmw bevat geen criteria en geen 
proceduree voor het afwegen van de belangen bij verzoeken om openbaarheid. In 
dee hier behandelde jurisprudentie wordt bedrijfsinformatie op weinig restrictieve 
wijzee uitgezonderd van openbaarmaking, door een ruim criterium te hanteren 
(kostbaarr onderzoek en concurrentiepositie). Deze uitwerking lijk t niet in lijn te 
zijnn met het standpunt van de Tweede Kamer dat andere openbaarheidsregelingen 
zoveell  mogelijk moeten worden uitgelegd in het licht van de Wob-maatstaven, 
wanneerr er interpretatieruimte is. Het hanteren van een 'kostbaar-onderzoek-
criterium'' zal ertoe leiden dat onderzoeksgegevens veelal niet openbaar kunnen 
worden.. Het CBB voegt hieraan overigens in de bentazon-zaak wel de restrictie 
toee dat het gevaar van concurrentievervalsing 'reëel' aanwezig moet zijn en niet 
alleenn 'potentieel'. 

Dee toetsing aan art. 27, tweede lid, Rtb95, levert appellanten in dit geval 
geenn informatie op. Dat doet twijfelen aan de betekenis van deze bepaling voor 
degenee die verzoekt om openbaarheid van gegevens waarop een toelatingsbesluit 
iss gebaseerd. Aan het verstrekken van een 'beknopt overzicht van de uitkomsten 
vann proeven' uit art. 27 was in deze zaak voldaan, naar het oordeel van het 
CBB.. Art. 27 richt zich op verzoeken om geheimhouding. De genoemde gege-
venss mogen niet geheim worden gehouden. Deze verplichting tot het 'niet ge-
heimm houden' zegt evenwel nog niet hoe ver de bevoegdheden tot openbaarma-
kingg strekken. Daarvoor moet art. 22 Bmw in zijn geheel worden beoordeeld, 
inclusieff  het eerste lid. 

Nuu het in in de bentazon-zaak gegevens betreft over de uitspoel ing van de 
stoff  naar het grondwater, is verdedigbaar dat dit een schadelijk bestanddeel be-
treftt in de zin van art. 22, eerste lid, Bmw, waarvoor een uitzondering op de 
geheimhoudingsverplichtingg zou gelden. Hieraan worden in de bentazon-uit-
spraakk geen overwegingen gewijd. Onduidelijk blijf t wat het 'specifiek op de be-
schermingg van het milieu' toegesneden zijn, inhoudt. De Afdeling bestuursrecht-
spraakk leidt uit art. 22, eerste lid, af dat gegevens over de samenstelling van 
schadelijkee stoffen niet vertrouwelijk hoeven of zelfs mogen blijven. De tekst 
vann artikel 22, eerste lid, beperkt zich niet tot de samenstelling. Ook schadelijke 
gedragseigenschappenn van stoffen, zoals de uitspoeling naar het grondwater, 
lijkenn hieronder te kunnen vallen. Het CBB beperkt zich in de bentazon-zaak tot 
dee toetsing aan art. 27 Rtb95. 

Wanneerr deze zaak wordt bezien in het licht van art. 4, vierde lid, van het 
Aarhus-Verdragg (zie hierover deel II , par. 7.1)34 valt op dat binnen het kader 
vann de vertrouwelijkheid van commerciële en industriële informatie, waartoe een 
verzoekk om milieu-informatie kan worden geweigerd, een uitzondering wordt ge-
maaktt voor informatie over emissies die van belang is voor de bescherming van 
hett milieu.35 Nu het in de bentazon-zaak draait om de emissies naar het grond-
water,, is verdedigbaar dat de doorwerking van dit Verdrag kan leiden tot een 
meerr restrictieve toetsing van de uitzonderingsbepaling. Ook richtlijn 2003/4, 

Hett Verdrag van Aarhus is in 2003 door Nederland nog niet geratificeerd. 
Verdragg betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzakee milieuaangelegenheden, Aarhus 25 juni 1998 (Trb. 2001, 73). 
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waarinn een deel van het Aarhus-Verdrag is geïmplementeerd, zondert de emis-
siegegevenss uit van geheimhouding (zie deel II , par. 7.1.2.3). 

14.55 Een 'tweede tekst'-regeling voor  bestrijdingsmiddelengegevens? 

Uitt de voorgaande paragrafen blijkt dat in het huidige toelatingsstelsel de open-
baarheidd van gegevens over neveneffecten voor mens en milieu van bestrijding s-
middelengebruikk beperkt is. Daarom is de vraag gerechtvaardigd of een open-
baarheidsregelingg met een zogenaamde 'tweede tekst' meer openbaarheid zou 
kunnenn bieden. De Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) en de Wet milieubeheer 
(Wm)) kennen zo'n 'tweede tekst'-regeling. 

Dezee paragraaf bevat eerst een korte terugblik op enkele parlementaire dis-
cussiee inzake gegevensbescherming in verband met bestrijdingsmiddelen en gaat 
daarnaa in op de tweede tekst-regeling van de Wms en de mogelijkheden voor de 
Bmw. . 

14.5.114.5.1 Terugblik: parlementaire discussies gegevensbescherming 

Argumentenn inzake gegevensbescherming in verband met bestrijdingsmiddelen 
warenn indertijd, bij de totstandkoming van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiënee (Wabm), een reden om de Bmw niet onder (het openbaarheidsregime 
van)) die wet te brengen. 

Dee regering acht de toepassing van de Wabm op de totstandkoming van toela-
tingsbesluitenn bezwaarlijk omdat het octrooirecht slechts beperkte mogelijkheden 
biedtt tot bescherming van productgegevens. Aan de niet door het octrooirecht 
beschermdee gegevens hebben kostbare onderzoeken ten grondslag gelegen. Con-
currerendee bedrijven kunnen met de ter inzage te leggen gegevens concurrerende 
middelenn ontwikkelen. Er zullen dan in Nederland geen nieuwe middelen meer op 
dee markt komen. Het wel ter inzage leggen van de stukken, onder geheimhouding 
vann de onbeschermde gegevens, zou zinloos zijn, omdat die gegevens juist nodig 
zijnn voor het beoordelen van milieugevolgen, aldus de regering.36 

Hoewell  gegevensbescherming (via open of gesloten dossiers) en de openbaarheid 
vann gegevens verschillende zaken zijn, wordt de gegevensbescherming hier door 
dee regering gekoppeld aan de (niet-)openbaarheid van de totstandkoming van een 
beschikking.. Ten tijde van deze parlementaire behandeling gold nog een 'open-
dossierstelsel'' voor de bescherming van overgelegde onderzoeksgegevens (zie 
overr het dossierstelsel par. 11.4.4). In de parlementaire discussie over het dos-
sierstelsell  werd indertijd overigens juist aangegeven dat met de Bmw niet beoogd 
werdd een verkapte octrooibescherming te hanteren.37 Bij deze Wabm-behande-
lingg gaat de regering er kennelijk vanuit dat, in aanvulling op de onvolledige 

TKK 1977-1978, 14 311, nr. 6, p. 12 en TK 1978-1979, 14 311, nr. 10, p. 4. 
Handelingenn TK 10 april 1975, p. 3770 (antwoord van de minister in de algemene beraadslaging 
overr het wetsontwerp tot Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (11 262)). 
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octrooibescherming,, alle overige onderzoeksgegevens bescherming behoeven. 
Enigee jaren later, bij de totstandkoming van de Wms, was het onderwerp 

gegevensbeschermingg opnieuw aan de orde, nu ten aanzien van de stoffen die 
onderr de Wms vallen. In verband met de effecten op mens en milieu is integrale 
geheimhoudingg niet aanvaardbaar, niettegenstaande onderzoekskosten en concur-
rentieproblemen,, aldus de regering. 

Resultatenn van verricht onderzoek naar de effecten van stoffen of preparaten op 
menss en milieu, zoals de (eco-)toxicologische onderzoeken die op grond van de 
Wmss verplicht zijn, vallen onder de categorie bedrijfsgeheimen. Dergelijke onder-
zoekenn brengen in de regel veel kosten vor het bedrijfsleven met zich mee. Volle-
digee openbaarmaking van deze gegevens kan schadelijk zijn voor de concurren-
tiepositie.. Omdat het hier gaat om gegevens met betrekking tot effecten voor mens 
enn milieu, is integrale geheimhouding volgens de regering niet aanvaardbaar. 
Vandaarr dat, naar analogie van de rgeling in de Wabm, is gekozen is voor de 
regelingg vastgelegd in artikel 56, vierde lid, waarin een tweede tekst voorgeschre-
venn wordt. Die tweede tekst moet voldoende inzicht bieden in de effecten voor 
menss en milieu, en dus de voornaamste conclusies van het gedane onderzoek 
bevatten.. De gedetailleerde verslaglegging waarop het onderzoek is gebaseerd, kan 
well  als bedrijfsgeheim worden aangemerkt. 

Binnenn de bescherming van bedrijfsgeheimen wordt hier dus een 'tweede-tekst-
regeling'' mogelijk geacht, met het oog op neveneffecten voor mens en milieu. 

14.5.214.5.2 Tweede tekst-regeling Wms 

Art.. 56 Wms regelt de geheimhouding van in het kader van de Wms over te 
leggenn gegevens en de uitzonderingen daarop. Evenals de Bmw kent ook de 
Wmss een beperkt aantal gegevens dat niet geheim wordt gehouden (art. 56, 
derdee lid). In plaats van het 'beknopte overzicht' van uitkomsten van proeven, 
zoalss de Bmw dat heeft, kent de Wms de 'tweede tekst-regeling': 

Indienn gegevens worden overgelegd waarvan de bescherming met het oog op 
bedrijfsgeheimenn gerechtvaardigd is, besluit de minister van VROM op verzoek 
datt gegevens geheim worden gehouden (art. 56, eerste lid). Een verzoek tot ge-
heimhoudingg van gegevens met betrekking tot de effecten die een stof of preparaat 
opp mens en mileu kan hebben, wordt geweigerd indien de verzoeker daarbij niet 
tevenss een tweede tekst overlegt, waarin de geheim te houden gegevens niet voor-
komenn en waaruit ze niet kunnen worden afgeleid, doch die voldoende inzicht 
biedtt in de effecten van de stof of het preparaat op mens en milieu. 

Dezee tweede tekst regeling wijkt af van die in de Wet milieubeheer doordat de 
tweedee tekst in de Wm (art. 19.3) als bevoegdheid is geformuleerd, terwijl in de 
Wms-regelingg de minister deze tweede tekst-versie moet toestaan. In beide rege-
lingenn staat de tekst ter beoordeling van de minister en kan hij nadere eisen 
stellen. . 
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14.5.314.5.3 Een tweede tekst-regeling voor de Bmw? 

Inn de hiervoor behandelde bentazon-zaak betogen appellanten dat tenminste een 
tweedee tekst - met weglaten van bepaalde gegevens - gerechtvaardigd zou zijn. 
Hett CBB overweegt dat dit een mogelijkheid is waaruit de toelatingsinstantie kan 
kiezen. . 

Aannemelijkk is dat een 'tweede tekst-regeling' zoals de Wms die kent in de 
bentazon-zaakk verzoekers meer informatie zou hebben opgeleverd. In de benta-
zon-zaakk oordeelt het CBB dat de globale samenvatting van het onderzoek in een 
CTB-besluitt voldoende is voor het 'beknopt overzicht van de uitkomsten van de 
proevenn (...)', zoals de Rtb95 dat vereist. Voor de tweede tekst wordt, anders 
dann bij de Rtb-regeling, in art. 56 Wms expliciet inzicht in de effecten van de 
stoff  op mens en milieu vereist. Een tweede tekst-regeling lijk t zich daarom meer 
tee richten op de gegevens die essentieel zijn met het oog op de bescherming van 
menss en milieu en lijk t zich meer te lenen voor een evenwichtige afweging van 
belangenn bij geheimhouding en die bij openbaarheid. Doordat in een tweede tekst 
hett inzicht in de effecten ook verstrekt kan worden door samenvattingen of an-
derszinss bewerkingen van gegevens, is het gevaar van gebruik van gegevens 
doorr een concurrent minder aanwezig. Deze heeft immers, vanwege het gesloten-
dossierstelsell  de originele basisgegevens nodig. 

Overigenss vereist richtlijn 2003/4, evenals richtlijn 90/313, het ter beschik-
kingg stellen van een tweede tekst bij milieu-informatie die vanwege geheimhou-
dingg alleen gedeeltelijk kan worden verstrekt (zie deel II , par. 7.1.2.3). 

14.66 Conclusies 

Hett implementeren van art. 14 richtlijn 91/414 in art. 22, tweede lid, Bmw 
heeftt het karakter van art. 22 gewijzigd. De geheimhoudingsverplichting 
voorr uitvoerders van de wet werd uitgebreid met een vertrouwelijkheidsre-
gelingg voor degenen die om geheimhouding verzoeken. Vervolgens wordt de 
regelingg nu - op basis van de jurisprudentie - geïnterpreteerd als openbaar-
makingsregelingg voor degenen die informatie verzoeken. 
Dee tekst van art. 22 Bmw bevat geen duidelijke basis voor verzoeken om 
informatie.. Daardoor is er onduidelijkheid over de vereiste invulling - actief 
enn passief - van openbaarheid. 
Nuu de reikwijdte van art. 22 Bmw is verruimd, lijk t dat met zich mee te 
brengenn dat ook de reikwijdte van de uitzondering in art. 22, eerste lid, voor 
bestanddelenn die schadelijk zijn voor de mens, of voor dieren of planten, is 
vergroot.. De Afdelingsjurisprudentie wijst in deze richting, maar de CBB-
jurisprudentiee geeft hieraan vooralsnog geen invulling. 
Dee werkwijze van het CTB, inhoudende dat een toelatingaanvrager of -hou-
derr niet om geheimhouding hoeft te verzoeken, omdat de informatie ook 
zonderr dit verzoek niet openbaar zou zijn, is in strijd met de tekst van richt-
lij nn 91/414 en van art. 22, tweede lid, Bmw. Het CBB leest in de betreffen-
dee bepaling evenwel dat de toelatingsinstantie degene die informatie heeft 
verstrekt,, alsnog in de gelegenheid mag stellen een verzoek tot geheimhou-
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dingg in te dienen. 
Dee eerste jurisprudentie op basis van het gewijzigde art. 22 Bmw leidt niet 
tott een verruiming van de openbaarheid met betrekking tot gegevens over 
neveneffectenn van bestrijdingsmiddelen. 
Mett een 'tweede tekst-regeling', zoals ook de Wms die kent en zoals de 
richtlijnenn 90/313 en 2003/4 die vereisen, lijk t het belang van openbaarheid 
inzakee de informatie over neveneffecten genuanceerder te kunnen worden 
afgewogenn tegen het belang van geheimhouding van bedrijfsgegevens. 
Err is geen reden om aan te nemen dat voor de emissiegegevens inzake be-
strijdingsmiddelenn een ander openbaarheidsregime zou gelden dan dat van 
hett Verdrag van Aarhus (en van richtlijn 2003/4). Ook emissiegegevens van 
bestrijdingsmiddelenn lijken dientengevolge uitgezonderd te zijn van bepalin-
genn inzake bedrijfsgeheimen. Na ratificatie van het Verdrag lijk t de benta-
zon-jurisprudentiee van het CBB dan ook achterhaald te zullen zijn. 
Art.. 22, eerste lid, zondert in de huidige wet van de geheimhoudingsver-
plichtingg uit 'die bestanddelen van een bestrijdingsmiddel, welke schadelijk 
zijnn voor de mens, of voor dieren of planten, welker instandhouding gewenst 
is'.. Bij implementatie van het Aarhus-Verdrag zou deze passage kunnen 
wordenn gewijzigd in 'die bestanddelen en emissies van een bestrijdingsmid-
del,, welke schadelijk zijn voor de mens, of voor dieren of planten welker 
instandhoudingg gewenst is'. 



15.. Rechtsbescherming 

Ditt hoofdstuk gaat over de rechtsbescherming die de Bmw biedt. Aan de orde 
komtt welke Bmw-besluiten aan de bestuursrechter kunnen worden voorgelegd en 
doorr wie. Van het bezwaar en beroep worden enkele aspecten behandeld die 
specifiekk betrekking hebben op Bmw-procedures. Afgesloten wordt met enkele 
kanttekeningenn bij de CBB-uitspraken inzake de Bmw. 

Opp de processuele aspecten van het bezwaar en beroep, die worden gere-
geerdd door de Awb, wordt slechts beperktt ingegaan. Gezien de Awb-systematiek 
zijnn de bepalingen over bezwaar en beroep (hoofdstuk 6) en de bijzondere bepa-
lingenn over bezwaar (van hoofdstuk 7) van toepassing. De bijzondere bepalingen 
overr beroep bij de rechtbank (hoofdstuk 8) zijn vrijwel geheel van overeenkom-
stigee toepassing.1 

Dee Bmw bepaalt over het instellen van beroep (art. 8): 

'Tegenn een op grond van deze wet genomen besluit kan een belanghebbende be-
roepp instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.' 

15.11 Terugblik 

Vanoudss bood de Bmw alleen aan de 'fabrikant, importeur of handelaar' een 
beroepsmogelijkheid.. Hierbij werd gedoeld op de toelatingaanvrager of -hou-
der.22 Besluiten waartegen toelatinghouders op grond van de toenmalige Bmw in 
beroepp konden gaan, waren toelatings- en intrekkingbesluiten en besluiten tot 
wijzigingg of aanvulling van voorschriften bij een toelating (Bmw-oud art. 8 jo. 
art.. 6, 5 en 7). De Bmw bood derde-belanghebbenden geen beroepsmogelijkheid. 
Off  beroep bij een andere rechter open stond, hing ervan af of sprake was van 
eenn beschikking dan wel een besluit van algemene strekking. Verzoeken van 
derde-belanghebbende-organisaties,, bij de burgerlijke rechter in 1981 en bij de 
Afdelingg rechtspraak in 1988, mondden uit in niet-ontvankelijkheid. In het eerste 
gevall  was dit omdat de burgerlijke rechter oordeelde dat bij intrekking sprake is 
vann een beschikking en in het tweede geval omdat de bestuursrechter oordeelde 
datt bij toelating of intrekking sprake is van een besluit van algemene strekking. 
Err was dus een negatief competentieconflict (zie par. 10.1.2). 

Eenn Bmw-wijziging in 1993 verruimt de beroepsmogelijkheid.3 De wetgever 
achtt de beperking van de beroepsmogelijkheid tot de groep (aspirant)toelating-
houderss niet langer gewenst. Gelet op de belangen die bij de toelating aanwezig 

11 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, art. 18, eerste lid. 
22 Dat bleek bijvoorbeeld uit art. 4, eerste en vierde lid, Bmw-oud. 
33 Stb. 1993, 484. 
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zijn,, dienen ook derden bij de toelating van bestrijdingsmiddelen een beroeps-
mogelijkheidd te hebben. De wetgever noemt daarbij met name milieu- en werk-
nemersorganisaties.. Zij hebben geen rechtsingang, ook niet - gezien de jurispru-
dentiee - bij de Arob-rechter of de burgerlijke rechter, aldus de regering.4 Beroep 
staatt na deze wetswijziging open voor degene die 'rechtstreeks in zijn belang 
wordtt getroffen door een op grond van de Bmw genomen besluit'. 

Bijj  de invoering van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 wordt de Be-
strijdingsmiddelenwett 'ge-awbiseerd' en wordt bepaald dat beroep kan worden 
ingesteldd door 'een belanghebbende'. 

15.22 Tegen welke besluiten staat beroep open? 

Nuu voor belanghebbenden beroep openstaat tegen 'een op grond van deze wet 
genomenn besluit', is het voor bezwaar en beroep niet meer van belang of sprake 
iss van een beschikking of een besluit van algemene strekking. Het CBB is de 
bevoegdee rechter voor al deze besluiten, inclusief besluiten die voorheen tot de 
rechtsmachtt van een andere rechter behoorden, omdat ze niet in de beroepsbepa-
lingg (art. 8 Bmw-oud) waren aangewezen, zoals ontheffingen. Tot 'besluiten op 
grondd van de Bmw' behoren: 

eenn CTB-besluit inzake toelating, verlenging en intrekking (art. 4, 7); 
eenn CTB-besluit inzake ambtshalve toelating (art. 9); 
eenn CTB-besluit tot wijziging van voorschriften (art. 5, vijfde en zesde lid); 
eenn ministerieel besluit inzake vrijstelling en ontheffing (art. 16a, 16aa)5; 
eenn CTB-besluit inzake proefontheffingen (Bm-besluit, art. 18, eerste lid); 
eenn ministerieel of CTB-besluit inzake geheimhouding (art. 22); 
eenn besluit namens de minister van SZW ingevolge art. 13, derde lid, gegeven 
doorr het districtshoofd van de Arbeidsinspectie; 
besluitenn genomen op basis van Bmw-uitvoeringsregelgeving, zoals vergunnin-
genn op basis van het Besluit Vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdings-
middelen. . 

Tegenn een voornemen van het CTB staat geen beroep open omdat dit geen be-
sluitt is in de zin van de Awb.6 

Hett beroep van de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen wordt door het 
CBBB ongegrond verklaard omdat geen sprake is van een besluit in de zin van de 
Awb,, nu het hier om een voornemen gaat. Het CTB had de Vereniging, nadat deze 

TKK 1990-1991, 20 319, nr. 6, p. 8. 
Beroepp tegen deze ontheffingsbesluiten viel voorheen onder de toenmalige Afdeling rechtspraak 
omdatt deze besluiten, anders dan de toelatingsbesluiten, wel als beschikking werden beschouwd. 
(Bijvoorbeeldd Vz ARRvS 26 augustus 1986, Praktijkboek milieu (suppl. 47, juli 1988) Deventer: 
Kluwerr en Vz ARRvS 26 april 1988, KG 1988, 272; beide betreffende toepassing in waterwingebie-
den). . 
CBBB 6 april 1999, AWB 97/716, n.g. (Ver. v. Houtimpregneerinrichtingen/minister VWS, steen-
koolteeroliedestillaat). . 
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betrokkenn was bij een bezwaarschriftprocedure, in de gelegenheid gesteld haar 
zienswijzee kenbaar te maken ten aanzien van een voornemen tot beëindiging van 
toepassingenn van een aantal toelatingen. De Vereniging maakte vervolgens bezwaar 
tegenn de aan haar gerichte CTB-brief en na de niet-ontvankelijkverklaring stelt zij 
beroepp in tegen het CTB-voornemen. 

Eenn ontwikkeling met belangrijke gevolgen voor de rechtsbescherming is de 'van 
rechtswegee toelating', waarvan sinds 2000 sprake is.7 In 2000 wordt via een 
'aanwijzing**  in twee ministeriële regelingen een aantal landbouwkundig onmisba-
ree middelen van rechtswege toegelaten.8 Het oordeel van de president CBB luidt 
datt deze aanwijzingen geen algemene regels inhouden. 

Dezee aanwijzingen door de minister onderscheiden zich niet van een reguliere 
toelatingg door het CTB, ten aanzien waarvan bezwaar en beroep kan worden 
ingesteld.. Het gaat hier niet om een algemeen verbindend voorschrift waartegen 
geenn beroep zou openstaan, aldus de president, die zich dan ook bevoegd acht van 
hett betreffende verzoek om voorlopige voorziening kennis te nemen.9 

Inn 2001 wordt de van rechtswege toelating voor middelen op basis van elf stoffen 
wettelijkk geregeld.10 Een wetswijziging in 2002 maakt aanwijzing door het CTB 
mogelijkk voor het merendeel van de bestaande stoffen. Als gevolg hiervan zijn 
middelenn op basis van deze stoffen - in afwachting van EG-beoordeling van een 
stoff  - onder voorwaarden van rechtswege toegelaten.11 Gedurende die periode 
vindtt geen nationale beoordeling meer plaats, omdat geen verlengingsbesluiten 
meerr worden genomen. De status van deze 'aanwijzing' is niet geheel duidelijk. 

Art.. 25d Bmw bepaalt dat aanwijzing plaatsvindt door het CTB. De bekendmaking 
vann de aanwijzing, in de Staatscourant, vindt plaats 'door de zorg van de minister 
vann LNV', aldus art. 25d, zevende lid. Daarbij wordt ook bepaald dat de minister 
tott deze bekendmaking niet overgaat dan nadat de aanwijzing aan beide Kamers 
derr Staten-Generaal is overgelegd voor een periode van 30 dagen. Waarschijnlijk 
gaatt het hier, evenals bij de eerdere aanwijzing door de minister in de regeling 
voorr landbouwkundige onmisbaarheid, om een verzameling toelatingsbesluiten. 

Dee mogelijkheden voor rechtsbescherming voor degene die bezwaar heeft tegen 
hett op de markt zijn van een middel zouden met deze van rechtswege toelating 
feitelijkk worden beperkt, voorzover de aanwijzing geen voor beroep vatbaar be-
sluitt zou zijn. Het CBB oordeelt echter in 2003 dat de aanwijzing van stoffen 
niett kan worden aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift. 

Stb.Stb. 2001, 68, art. II . 
Tijdelijkee regeling aanwijzing landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen I en II , 
Stcrt.Stcrt. 2000, 78. 
Pres.. CBB 10 juli 2000, AB 2000, 320 m.nt. JHvdV, JM 2000, 153 m.nt. Vromen, M en R 
2001/3,, nr. 38 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
Wijzigingswett landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen, Stb. 2001, 68, art. II . 
Stb.Stb. 2002, 461, artikel I, Y. 
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Hett CBB vernietigt het besluit waarin het beroep van een milieu-organisatie tegen 
hett 'Prioriteringsbesluit' niet ontvankelijk wordt verklaard. In het Prioriteringsbe-
sluitt wijst het CTB een groot aantal stoffen aan. Middelen op basis van die stoffen 
zijn,, bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden, van rechtswege toegelaten.12 

Daarmeee is de aanwijzing voor beroep vatbaar. Het inhoudelijke beroep tegen 
hett Prioriteringsbesluit is begin 2004 aanhangig (zie ook par. 10.4.2.2). 

Eenn andere voor de rechtsbescherming belangrijke ontwikkeling is nog dat 
eenn belangrijk deel van de besluitvorming - namelijk die inzake de werkzame 
stoffenn van bestrijdingsmiddelen - steeds meer naar het EG-niveau verschuift. Of 
particulierenn dan wel organisaties tegen de EG-besluiten een beroepsmogelijkheid 
opp de EG-rechter hebben, is twijfelachtig (zie deel II , par. 7.2.3). Een groot 
aantall  milieu-organisaties heeft begin 2004 tegen een Commissiebesluit inzake 
hett opnemen van de stof paraquat beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste 
aanleg.13 3 

15.33 Voor  wie staat rechtsbescherming open? 

Dee uitbreiding van de beroepsbevoegdheid roept de vraag op voor wie - naast de 
'klassieke'' beroepsbevoegden, de toelatingaanvrager en toelatinghouder - deze 
bevoegdheidd nu wel of niet bestaat. De regering noemt bij de betreffende wets-
wijzigingg met name milieu- en werknemersorganisaties.14 Onder de Awb moet 
wordenn voldaan aan art. 1:2 Awb en de daarbij ontwikkelde jurisprudentiêle 
criteria.15 5 

15.3.115.3.1 Het afgeleid belang 

Eenn belangrijke rol speelt het criterium dat er tussen het belang waarin de be-
trokkenee getroffen wordt, en het besluit dat daaraan debet zou zijn, een onlosma-
kelijkk en direct verband moet bestaan.16 

Sommigee betrokkenen worden niet als belanghebbende beschouwd, omdat zij 
eenn 'afgeleid belang' hebben, via hun contractuele relatie met de toelatinghouder. 
Ditt kan in de eerste plaats gelden voor de gebruikers van een bestrijdingsmiddel. 

Hett belang van een verwerkster van een houtverduurzamingsmiddel wordt naar 
voorlopigg oordeel van de president van het CBB niet als een rechtstreeks maar als 
eenn afgeleid belang aangemerkt. Haar belang als verwerkster van het houtverduur-
zamingsmiddell  wordt immers via een contractsband met de toelatinghouders afge-
leidd van de belangen van de laatste, die wel rechtstreeks bij de bestreden besluiten 
zijnn betrokken. Het feit dat het in het besluit opgenomen gebruiksvoorschrift en de 

CBBB 16 december 2003, AWB 03/274. 
Zaakk T-94/04. 
TKK 1990-1991, 20 319, nr. 6, p. 8. 
Ziee voor een overzicht Damen e.a., Bestuursrecht 1, 2003, p. 103-125. 
Bijvoorbeeldd pres. CBB 10 augustus 2000, M en R 2000/12, nr. 255K en CBB 2 juli 2002, M en 
RR 2002/10, nr. 235K. 
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gebruiksaanwijzingg zich (mede) richten tot verzoekster, kan evenmin leiden tot het 
oordeell  dat verzoekster hierdoor rechtstreeks in haar belang is getroffen. Haar 
belangg in deze wijkt niet af van de belangen van andere verwerkers van hetzelfde 
bestrijdingsmiddel.17 7 

Opvallendd is dat vervolgens een vereniging van gebruikers, de Vereniging van 
Houtimpregneerinrichtingen,, wel ontvankelijk is in een procedure over een voor-
nemenn tot een toelatingsbesluit. 

Althanss aan haar wordt niet tegengeworpen dat zij in haar bezwaar ook niet-ont-
vankelijkk had kunnen worden verklaard omdat zij geen belanghebbende is. Mis-
schienn volgt het CBB hier de keuze van de minister voor een andere grond voor 
niet-ontvankelijkheidd in bezwaar.18 

Inn een volgende uitspraak motiveert de voorzieningenrechter van het CBB echter 
principieell  waarom de Vereniging als belanghebbende partij wordt toegelaten. 

Inn deze zaak was aan de orde een grootschalige intrekking van de toelating van 
bepaaldee houtverduurzamingsmiddelen. Door deze intrekkingsbesluiten 'wordt in 
beginsell  elke behandeling met meergenoemde (producten) in de inrichtingen van 
dee bij de Vereniging aangesloten bedrijven uitgesloten en worden deze bedrijven 
alss het ware drooggelegd, nu (...) (het CTB) de toelating van alle andere metaal-
houdendee houtverduurzamingsmiddelen eveneens heeft ingetrokken en gelijkwaar-
digee niet-metaalhoudende middelen niet voorhanden zijn. Dit gevolg van de bestre-
denn besluiten treft de Vereniging en haar leden rechtstreeks in hun belangen, 
onafhankelijkk van hun contractuele relatie met de toelatinghouders.'19 

Ookk een andere gebruikersorganisatie, de derde-belanghebbende Pootaardappel-
contactcommissie,, was eerder - zonder nadere motivering - door de president 
ontvangenn in haar verzoek om voorlopige voorziening.20 

Misschienn schuilt de verklaring voor het passeren van het criterium van het 
afgeleidd belang in deze uitspraken erin dat het hier gaat om collectief belangheb-
bendenn in de zin van art. 1:2, derde lid, Awb die opkomen voor de belangen van 
all  hun leden. 

Uitsluitsell  kan hier niet over worden gegeven, met name omdat de voorzieningen-
rechterr van het CBB in een latere uitspraak een duidelijk vraagteken plaatst bij het 
belangg van de Vereniging voor Houtimpregneerinrichtingen. Het betreft hier een 
beroepp dat in feite betrekking heeft op dezelfde primaire besluiten (intrekking en 
niet-verlenging)) als voorgaande procedures. Nadat is geconcludeerd dat de Vereni-

177 Pres. CBB 10 augustus 2000, Men R 2000/12, nr. 255K (Leegwater Houtbereiding B.V.) 
188 CBB 6 april 1999, AWB 97/716 (niet-ontvankelijkheid omdat de brief niet is gericht op rechtsgevolg 

enn dientengevolge geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb is). 
199 Vzngr. CBB 22 februari 2002, AWB 02/311 en 02/312, n.g. (cca). 
200 Pres. CBB 9 februari 1996, M en R 1996/12, nr. 136 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
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gingg geen bezwaar heeft gemaakt tegen de primaire besluiten, waardoor de beroe-
penn niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, overweegt de voorzieningenrech-
ter:: 'Hierbij kan in het midden worden gelaten of appellante is aan te merken als 
belanghebbendee in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb en artikel 8 Bmw. Indien 
ditt niet het geval zou zijn, zouden de beroepen immers om die reden eveneens 
niet-ontvankelijkk moeten worden verklaard.'21 

Inn de tweede plaats kunnen producenten van de werkzame stof in een bestrij-
dingsmiddell  een afgeleid belang hebben. Een (individuele) producent van de stof 
wordtt niet in zijn beroep ontvangen omdat zijn belang een afgeleid belang is. 

Dee producent en toeleverancier van een werkzame grondstof van een bestrijdings-
middell  kan, anders dan de toelatinghouder, ter zake van het besluit tot wijziging 
vann de toelating van het middel, niet worden aangemerkt als degene wiens belang 
rechtstreekss bij dat besluit is betrokken.22 

Voorr een concurrent-toelatinghouder wordt de deur van de rechtsbescherming in 
bepaaldee gevallen geopend. 

Inn enkele uitspraken met betrekking tot het gesloten-dossierstelsel en de dierproef-
regelingg concludeert de president dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen 
belangg en besluit vanwege de rechtstreekse gevolgen voor het marktaandeel, het 
financiëlee belang en de positie van de concurrent bij de dierproefregeling.23 

Waarr alleen twee van deze drie elementen een rol spelen, acht de president dat 
onvoldoendee en wordt een verzoek van een concurrent om als partij te mogen 
deelnemen,, afgewezen. Daarbij is van belang dat bij de vraag waar het om ging, 
namelijkk of de toelating geweigerd had mogen worden, een belangenafweging 
slechtss in zeer beperkte mate een rol mag spelen.24 

Anderee partijen in Bmw-zaken die in hun verzoek of beroep werden ontvangen, 
zijnn hoogheemraadschappen en een provincie (als derde-belanghebbende deelne-
mendee partij)25 en de Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland en 
enkelee waterleidingbedrijven (als appellant).26 Onduidelijk is of bij de bestuurs-
organenn van de waterschappen en de provincie het criterium van art. 1:2, tweede 
lid,, Awb (de aan een bestuursorgaan toevertrouwde belangen) een rol heeft ge-
speeld. . 

Vzngr.. CBB 25 februari 2003, AWB 02/1554 en 1555 (Ver. van Houtimpregneerbedrijven, deelne-
mendd Arch Timber Protection e.a., cca). 
CBBB 18 januari 2000, M en R 2000/1, nr. 11 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
Pres.. CBB 23 februari 2000, NJB 2000, 904, M en R 2001/4, nr. 50; Pres. CBB 15 december 
2000,, M en R 2001/4, nr. 52 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
Pres.. CBB 16 mei 2000, AWB 00/244, n.g. (Beschikking op het verzoek om in de gelegenheid te 
wordenn gesteld als partij aan het geding deel te nemen van BASF in de zaak van Agrichem.) 
Pres.. CBB 9 juni 1999, M en R 2000/2, nr. 23K; Pres. CBB 5 november 1999, M en R 2000/2, 
nr.. 24K. 
CBBB 18 april 2002, M en R 2003/4 nr. 48 (bentazon). 
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15.3.215.3.2 Andere belangen 

Bijj  een tuinder die voorlopige voorziening verzoekt tegen de toelating van een 
onkruidbestrijdingsmiddell  in herbicide-tolerante maïs, vanwege vrees voor drift-
gevaarr vanuit naburige percelen indien deze maïs daar zal worden gekweekt en 
bespoten,, is het (causale) verband tussen belang en besluit onvoldoende. Er is 
eenn onvoldoende onlosmakelijk en direct verband tussen dit belang en het besluit 
tott toelating, aldus de president van het CBB.27 

Ookk de particulier die tegen dezelfde toelating beroep instelt vanwege vrees 
voorr eczeem als gevolg van een stof in dit middel, is niet ontvankelijk in haar 
beroepp omdat het verband tussen belang en besluit onvoldoende onlosmakelijk en 
directt is. Daarbij komt dat art. 1:2 Awb vereist dat een specifiek individueel 
belangg wordt geraakt, waardoor de positie van de betrokkene zich onderscheidt 
vann die van willekeurig iedere andere burger en consument (de 'amorfe mas-
sa'28): : 

'Naarr het oordeel van het College is niet komen vast te staan dat appellante een 
speciaall  belang heeft dat zich onderscheidt van dat van willekeurig andere perso-
nen.. De enkele omstandigheid dat appellante een allergische reactie ondervindt 
van,, naar gesteld, de drift van de in de samenstelling van het bestrijdingsmiddel 
Libertyy aanwezige hulpstoffen (...), maakt het vorenstaande niet anders. Hiermee 
onderscheidtt appellante zich immers niet individueel van willekeurige anderen bij 
wiee dezelfde allergische reacties optreden.'29 

15.3.315.3.3 Relativiteitsleer 

Eenn economisch belang kan een rechtstreeks belang opleveren (zie par. 15.3.1). 
Ditt impliceert nog niet dat met het betreffende belang in die zaak ook rekening 
moett worden gehouden. Dat hangt ingevolge art. 3:4, eerste lid, Awb ervan af 
welkee belangen meegewogen moeten en mogen worden. 

Zoo luidt het voorlopig oordeel van de president van het CBB dat de Bmw geen 
ruimtee laat voor de bescherming van economische belangen indien niet naar de 
eisenn van deze wet is aangetoond dat het betreffende bestrijdingsmiddel geen voor 
hett milieu aanvaardbaar effect heeft.30 

Err bestaat (nog) geen relativiteitsleer bij de bepaling wie belanghebbende is bij 
hett besluit: het - gestelde geschonden - belang waarin de belanghebbende be-
schermdd wil worden, hoeft niet door het - gestelde geschonden - wettelijk voor-

Pres.. CBB 12 februari 2001, M en R 2002/10, nr. 234K (W.de Lange, glufosinaat-ammonium). 
Damenn e.a., Bestuursrecht 1, 2003, p. 109. 
CBBB 2 juli 2002, M en R 2002/10, nr. 235K (A. te Amsterdam, deelnemende partij Aventis, glufo-
sinaat-ammonium)) . 
Pres.. CBB 10 augustus 2000, M en R 2000/12, nr. 255K (Leegwater Houtbereiding B.V.). 
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schriftt te worden beschermd.31 

Anderzijdss is voor de vraag welke belangen door een bestuursorgaan meege-
wogenn moeten en mogen worden, niet relevant voor welke belangen de partijen 
inn een geding opkomen. 

Opvallendd is dan ook de overweging van de voorzieningenrechter van het CBB dat 
'(inn beginsel) uitsluitend de belangen van de betrokken toelatinghouders een rol 
(kunnen)) spelen, nu de Vereniging (van Houtimpregneerbedrijven) niet kenbaar 
heeftt gemaakt dat zij als partij aan deze gedingen wenst deel te nemen. Haar 
belangenn en de belangen van haar leden kunnen bij de beoordeling van de onderha-
vigee verzoeken (in beginsel) dan ook geen rol spelen. '32 

15.3.415.3.4 Rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter? 

Dee toelatinghouder die na afwijzing van twee verzoeken om voorlopige voorzie-
ningg bij de president van het CBB, en hangende de bodemprocedure bij het CBB, 
bijj  de burgerlijke rechter een vordering instelt vanwege onrechtmatig overheids-
optreden,, wordt in zijn vordering niet ontvangen. 

'Mett het CTB is de president van oordeel dat de burgerlijke rechter in beginsel 
gebondenn is aan het oordeel dat de bestuursrechter heeft gegeven (...). De achter-
liggendee gedachte daarvoor is dat partijen niet opnieuw moeten strijden over een 
geschill  waarover reeds is beslist in een met voldoende waarborgen omklede rechts-
gang,, dat de burgerlijke rechter niet tot een ander oordeel komt waarover ook de 
administratievee rechter heeft geoordeeld en dat de burgerlijke rechter zich niet 
moett begeven in vragen die typisch tot het werkterrein van de administratieve 
rechterr behoren. Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen op grond 
waarvann niet van die bindende kracht kan worden uitgegaan (...). Van zulke bij-
zonderee omstandigheden is niet gebleken (...).'33 

Hett ging hier om CTB-besluiten inzake de beperking van de toelating van 'anti-
fouling'-middelen.. Behalve toelatinghouder International Paint stelt ook moeder-
maatschappijj  International Coating, voor wie de procedure bij het CBB niet 
openstaat,, deze vordering in. Ook deze is niet ontvankelijk, omdat deze als moe-
dermaatschappijj  economisch nauw verbonden is met International Paint en haar 
(financiële)) belangen om die reden te vereenzelvigen zijn met die van Internatio-
nall  Paint.34 

Ziee L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 1, 2003, p. 124. 
Vzngr.. CBB 18 juli 2002, AWB 02/1028 en 02/1029, n.g. (Hoetraer en Biessen Tuinvisie, Emba-
lithh CBC). Zie hierover ook Vzngr. CBB 18 juli 2002, AWB 02/1027, par. 5.2, n.g. (Hickson 
Garantorr en Hoetmer, Tanalith). 
Pres.. Rb.Arnhem 15 december 2000, KG 2000/38, overweging 3.5. 
Idem,Idem, overweging 3.8. 



4844 Hoofdstuk 15 

15.44 Bezwaar  bij  het CTB 

Inn de periode 1993 tot 2000 beslist het CTB nog in mandaat namens de betrok-
kenn minister. De besluiten op bezwaar worden daarbij genomen door de betrok-
kenn minister, na advies van een commissie van het ministerie van LNV respec-
tievelijkk VWS. Na een bezwaar van milieu-organisaties tegen het in de toela-
tingg sbesluiten ontbreken vaneen motivering, wijzigt de praktijk waarbij motive-
ringenn alleen aan de toelatinghouder werden verstrekt.35 

Sindss het CTB zelf op bezwaar beslist, na advies van de CTB-adviescom-
missie,, lijken bezwaarprocedures meer gestructureerd te verlopen. In ieder geval 
wordtt daarover meer gestructureerd gerapporteerd. In de hoorzittingen en vervol-
genss in de adviezen worden zaken soms diepgaand behandeld.36 De adviezen 
behelzenn regelmatig op één of meer punten heroverweging van het primaire 
besluit.37 7 

Datt de bezwaarbehandeling niet altijd plaatsvindt op zodanige wijze dat de 
belangenn van derden daarbij gewaarborgd zijn, blijkt uit de volgende CBB-uit-
spraak.. Tussentijds overleg tijdens de bezwaarprocedure, waarbij de bezwaar 
makendee derde-belanghebbende partij niet is betrokken, wordt hier door het CBB 
niett geaccepteerd. Het CBB wijst op de waarborgen waarmee de aanvraagpro-
ceduree is omgeven, 'zeker wanneer derde-belanghebbenden bij de procedure zijn 
betrokken'' en overweegt: 

'Hett College is op grond van de beschikbare gegevens van oordeel dat het bij de 
besluitvormingg die heeft geleid tot de thans bestreden besluiten, heeft ontbroken 
aann de vereiste procedurele zorgvuldigheid. Hierbij neemt het College in overwe-
gingg dat het gezien de opstelling van verweerder (...) niet onbegrijpelijk is dat 
appellantenn zich niet hebben laten vertegenwoordigen op de hoorzitting van 28 
novemberr 2001. Naar op grond van de gedingstukken moet worden aangenomen, 
hebbenn de ontwikkelingen die aanleiding hebben gegeven tot de toelating van de 
onderhavigee bestrijdingsmiddelen, zich tijdens en (...) met name na genoemde 
hoorzittingg voorgedaan en hadden appellanten geen zicht op hetgeen zich in dat 
kaderr afspeelde. In verband hiermede was een voortzetting van de hoorzitting, 
waarvoorr appellanten hadden moeten worden uitgenodigd, in elk geval geboden te 
achten.. '38 

Hett advies van de bezwaarcommissie van VWS wordt in het besluit op bezwaar overgenomen 
(Besluitt op bezwaar van 31 mei 1995, Awb 941059/31, advies van 7 februari 1995). 
Ziee bijvoorbeeld het advies van de bezwaarschriftencommissie over het bestrijdingsmiddel Fortress 
(opp basis van quinoxyfen), d.d. 4 april 2003, opengenomen als bijlage bij het CTB-besluit van 23 
julii  2003, inzake Fortress <www.ctb-wageningen.nl>. 
Zoo luidt bijvoorbeeld een advies van de bezwaarschriftencommissie inzake metam-natrium, in 2000, 
datt geen besluit tot procedurele verlenging genomen had mogen worden (25 mei 2000), waarna een 
besluitt tot beëindiging van de toelating volgt (CTB 29 juni 2000) (nadien mede door bezwaar- en 
beroepsproceduress gevolgd door andere besluiten, met in 2002 door een besluit tot toelating). 
CBBB 12 augustus 2003, M en R 2003/11, nr,168K.(chloorthalonil). 

http://www.ctb-wageningen.nl
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Hett CTB rapporteert vanaf 1993 over de indiening en afhandeling van bezwaar 
enn beroep. 

Hett aantal bezwaarschriften steeg tot 1999 gestaag, van vier in 1993 tot 68 in 
1999.. In 2000 werden 43 bezwaarschriften ingediend en in 2001 waren dat er 
104.399 Doorgaans werden meer bezwaarschriften ingediend door toelatinghouders 
dann door derden.40 Het aantal door derden ingediende bezwaarschriften was over 
dee jaren 1996-1999 gemiddeld ongeveer een derde van het aantal dat toelatinghou-
derss indienden.41 Alleen in 2000 werden meer bezwaarschriften ingediend door 
derdenn (29) dan door toelatinghouders (14).42 Van de 104 bezwaarschriften in 
20011 waren er 62 van toelatinghouders. Het CTB verklaart de stijging van proce-
duress van toelatinghouders in 2001 door het grotere aantal afwijzingen van toela-
tings-- of verlengingsaanvragen en doordat dit veel gebruikte bestrijdingsmiddelen 
waren,, waardoor een besluit veelal meerdere producten en daardoor meerdere 
toelatinghouderss betrof.43 Het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften, dat in 
dee eerste rapportagejaren minimaal was, neemt in de jaren tot 2001 iets toe. In 
20022 loopt het aantal ingediende bezwaarschriften terug tot 46. De belangrijkste 
oorzakenn van deze vermindering zijn het kleinere aantal afwijzingen van toelatin-
genn en het grote aantal procedurele verlengingen, aldus het CTB.44 

15,4,115,4,1 Enkele kanttekeningen bij het Bmw-bezwaar 

15.4.1.115.4.1.1 Termijnen 
Dee termijn voor het indienen van bezwaar is voor een derde-belanghebbende de 
factoo korter dan voor de direct-belanghebbende. Dit vloeit voort uit de Bmw-
terminologiee inzake het mededelen of bekendmaken van besluiten en de jurispru-
dentiee van het CBB daarover. Het CBB oordeelt in 1999 dat op de bekendma-
kingg van toelatingsbesluiten het regime van art. 3:41 Awb van toepassing is.45 

Ditt houdt in dat de bezwaartermijn aanvangt bij de bekendmaking aan de aanvra-
ger.. Het hangt dan af van de tijd die er ligt tussen deze bekendmaking en de 
publicatiee in de Staatscourant, welk deel van de termijn resteert voor de derde-
belanghebbendee (zie par. 10.3.6.3). 

Bijj  onjuiste vermelding in de Staatscourant inzake de bekendmakingsdatum 

CTBCTB Jaarverslagen over 1993 t/m 2001. 
CTBCTB Jaarverslag 1997, p. 27. 
CTBCTB Jaarverslag 1999, p, 25. 
CTBCTB Jaarverslag 2000, p. 28. 
CTBCTB Jaarverslag 2001, p. 42, 43. 
Inn 1997 wordt geconstateerd dat van de 102 in de afgelopen vier jaar ingediende bezwaarschriften 
err zes gegrond werden verklaard (Jaarverslag 1996, p. 25). Van de 22 beslissingen in dat jaar, was 
err één een gegrond verklaring (Jaarverslag 1997, p. 27). Van de 24 beslissingen op bezwaar in 1998 
warenn er twee gegrond of deels gegrond (Jaarverslag 1998, p. 26). In 2000 worden van de 28 
beslissingenn op bezwaar tien bezwaarschriften deels en drie volledig gegrond verklaard (Jaarverslag 
2000,, p. 28). In 2001 worden van de 25 beslissingen op bezwaar zeven bezwaarschriften gegrond 
verklaardd (Jaarverslag 2001, pag. 43). In 2002 worden zeven van de 37 behandele bezwaarschriften 
gegrondd verklaard en vier deels gegrond (Jaarverslag 2002, p. 25-26). 
CBBB 7 december 1999, M en R 2000/3 nr. 26 m.nt. Vogelezang-Stoute (SNM, Acrobat). 
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iss een overschrijding van de bezwaartermijn door een derde-belanghebbende 
verschoonbaar.466 Bij een juiste vermelding in de Staatscourant is die overschrij-
dingg niet verschoonbaar, ook niet als na publicatie in de Staatscourant slechts een 
termijnn van circa twee weken resteert (zie par. 10.3.6.yjf).47 

15.4.1.215.4.1.2 De kettingregel 
Uitt art. 6:13 Awb vloeit voort dat, wanneer bezwaar is ingediend en andere 
belanghebbendenn afzien van het indienen van bezwaar omdat dit niets zou toe-
voegenn aan een reeds ingediend bezwaar, zij daarmee de mogelijkheid prijsgeven 
omm later nog beroep te kunnen instellen, aldus het CBB.48 

15.4.1.315.4.1.3 Vervolgbesluiten 
Hangendee bezwaar en beroep houdt de toelatingsinstantie, ingevolge de art. 6:18 
enn 6:19 Awb, de bevoegdheid het betreffende besluit te wijzigen of in te trekken, 
natuurlijkk voorzover zij die bevoegdheid al had. Daarmee kunnen bijvoorbeeld 
foutenn worden hersteld of kunnen nieuwe rechtsregels doorwerken in de toela-
tingg sbe sluiten. Hoewel de artikelen mede bepalingen bevatten die gericht zijn op 
hett zeker stellen van de processuele belangen van eisers, kunnen zich hier com-
plicatiess bij de rechtsbescherming voordoen wanneer, hangende bezwaar en 
beroep,, andere besluiten het betreffende besluit opvolgen. Er kan bijvoorbeeld 
onduidelijkheidd bestaan over het in de procedure meenemen van een nieuw be-
sluitt ingevolge art. 6:19 Awb. Dit artikel bepaalt dat het bezwaar of beroep 
medee geacht wordt te zijn gericht tegen het nieuwe besluit. 

Dee voorzieningenrechter van het CBB staat niet toe dat enkele nieuwe 'intrekkings-
besluiten'' worden meegenomen, nu deze door verzoekster zonder toelichting waren 
toegezondenn en waarbij verzoekster pas ter zitting betoogt dat deze bij het onder-
havigee verzoek dienden te worden betrokken. Dit zou in strijd zijn met een goede 
procesorde,, nu de andere betrokken partijen daarop niet adequaat hadden kunnen 
reageren. . 

Vervolgbesluitenn zijn soms het gevolg van het aflopen van een toelatingstermijn, 
maarr kunnen daarnaast ook volgen op bezwaren van andere partijen. Dit kan 
leidenn tot meerdere vervolgbesluiten, waardoor een procedure gecompliceerd 
wordt. . 

Eenn illustratie hiervan biedt een zaak over het bestrijdingsmiddel Acrobat, waarbij 
hett primaire toelatingsbesluit in een periode van vier jaar gevolgd werd door zeven 
anderee besluiten van de toelatingsinstantie, waaronder een intrekking van de toela-
ting,, een intrekking van dit intrekkingsbesluit (nadat een bezwaar tegen het primai-

Ziee voorgaande noot. 
CBBB 14 mei 2001, M en R 2003/2, 33K. 
CBBB 31 december 1996, Rawb 1997, nr. 108, m.a. tB, M en R 1997/6, nr. 24K (Visser/LNV, 
DNOC). . 
Vzngr.. CBB 27 maart 2002, AWB 02/235 (ZHM/SNM, deelnemend Cerexagri e.a., maneb/fentin). 
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ree besluit in tweede instantie niet-ontvankelijk werd verklaard), procedurele verlen-
gingenn en een beëindiging van de toelating (nadat het bezwaar tegen het primaire 
besluitt alsnog ontvankelijk bleek). Hier speelden naast het aflopen van de termijn 
dee bezwaren en beroepen van zowel toelatinghouders als milieuorganisaties een 
rol.. Eén van de procedures betrof de bezwaartermijnoverschrijding door milieuor-
ganisatiess vanwege de indertijd onjuiste vermelding in de Staatscourant. Het be-
roepp tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het beroep van de milieuorganisaties 
wordtt door het CBB gegrond verklaard. Omdat het eerste toelatingsbesluit niet op 
eenn volledige toetsing aan de toelatingscriteria berust, ontbreekt een onmisbare 
voorwaardee voor de in vervolg daarop genomen verlengingsbesluiten, aldus het 
CBBB uiteindelijk in de uitspraak in de bodemprocedure.50 

Ookk geschorste besluiten kunnen worden ingetrokken of vervangen, indien de 
daartegenn ingebrachte bezwaren voldoende overtuigende feiten of omstandighe-
denn bevatten. Deze bevoegdheid is evenwel begrensd. 

Dee voorzieningenrechter van het CBB overweegt dat deze bevoegdheid uiteraard 
niett zo ver reikt dat de geschorste besluiten ook mogen worden vervangen door 
besluitenn met dezelfde strekking. In de onderhavige zaak was een besluit tot vast-
stellingg van een aflever- en opgebruiktermijn geschorst. Tot het besluit om in dit 
gevall  opnieuw een aflever- en opgebruiktermijn vast te stellen voor de beëindigde 
vliegtuigtoepassingenn was de toelatingsinstantie niet bevoegd.51 

15.55 Beroep bij  het CBB 

Hett CBB oordeelt in eerste en enige instantie over de geschillen in het kader van 
dee Bmw.52 Hoger beroep is dus niet mogelijk. De zaken worden bij het CBB 
inn behandeling genomen in een meervoudige kamer, die kan verwijzen naar een 
enkelvoudigee kamer.53 Behandeling in een meervoudig college is dus niet altijd 
verzekerd.54 4 

CBBB 11 juli 2002, M en R 2003/2 nr. 23 ra.nt. Vogelezang-Stoute (BASF, deelnemend SNM, 
Acrobat) ) 
Vzngr.. CBB 27 maart 2002, AWB 02/235 (overweging 6.3), (ZHM/SNM, deelnemend Cerexagri 
e.a.,, maneb/fentin). 
Wett bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, art. 18, derde lid. 
Wett bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie art. 19, tweede en derde lid. 
Uylenburgg concludeert dat rechtsbescherming in het milieurecht adequaat is als tenminste twee 
feitelijkee rechterlijke instanties over een milieubesluit kunnen oordelen. Wanneer dat niet het geval 
is,, dient tenminste behandeling in een meervoudig college verzekerd te zijn (Uylenburg 1992, p. 
93-1000 en 299-300). 
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Err is bijvoorbeeld sprake van behandeling van Bmw-zaken door een enkelvoudige 
kamerr bij ontvankelijkheids- en belangkwesties55 en bij een beschikking inzake de 
all  dan niet openbaarheid van een document in de procedure.56 

Hett aantal CBB-zaken met betrekking tot de Bmw is sinds eind jaren negentig 
sterkk gestegen. 

Hett aantal bij het CBB ingediende Bmw-beroepen en verzoeken om voorlopige 
voorzieningg ligt in de periode 1995-1999 tussen de twee en twaalf per jaar. Vanaf 
20000 gaat het om enkele tientallen zaken per jaar.57 Aanvankelijk zijn zaken van 
derdenn in de meerderheid. Later worden meer zaken door toelatinghouders inge-
diend.588 Het aantal Bmw-uitspraken van (de voorzieningenrechter van) het CBB 
neemtt dientengevolge in de loop van de jaren sterk toe. In de jaren zeventig en 
tachtigg betreft het enkele uitspraken per jaar.59 Sinds 1988 is sprake van een stij-
gingg en sinds eind jaren negentig van een sterke stijging, tot tientallen Bmw-uit-
sprakenn per jaar. 

Vanaff  1998 hebben de uitspraken in bodemzaken van het CBB ook betrekking op 
zakenn die door derden zijn ingediend. Deze derden hebben sinds 1993 op grond 
vann de Bmw de mogelijkheid van beroep bij het CBB. Met betrekking tot dit 
onderwerpp heeft het CBB onder meer geoordeeld dat het standpunt dat de belan-
genn van toelatinghouders zonder meer behoren te prevaleren boven andere recht-
streekss bij de toelating betrokken belangen, geen steun vindt in de wet. Het CBB 
refereerdee daarbij aan de Bmw-wijziging ter uitbreiding van de beroepsmogelijk-
hedenn en aan de negende overweging in de considerans van richtlijn 91/414/E-
EG,, waarin de bescherming van belangen als gezondheid en milieu voorgaan 
bovenn dat van de plantaardige productie.60 

Organisatiess van derde-belanghebbenden die vanaf 1993 voorlopige voorzie-
ning-- of beroepsprocedures instellen, zijn, naast organisaties van gebruikers, met 
namee milieu-organisaties. De procedures van twee milieu-organisaties hebben 
geresulteerdd in belangrijke jurisprudentie inzake de verlenging, de procedurele 
verlenging,, de uitverkoop- en aflevertermijn, de prioriteitstelling en het over-
gangsrecht.61 1 

Bijvoorbeeldd CBB 2 juli 2002, Men R 2002/10, nr. 235K (A. te Amsterdam, glufosinaat-ammoni-
um),, CBB 14 mei 2001, M en R 2003/2, nr. 33K (St. Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal, 
superwolmanzout)) en CBB 14 mei 2001, AWB 00/889 (A.L.M, van Rooij e.a., superwolmanzout). 
CBBB beschikking 21 maart 2002, M en R 2003/4, nr. 46 (Vewin e.a., deelnemend BASF, benta-
zon). . 
Inn 2000 gaat het bijvoorbeeld om zesentwintig beroepen en zestien verzoeken om voorlopige voor-
zieningg (CTB-Jaarverslag 2000, p. 28). 
CTB-Jaarverslagg over 1995, p. 24 en Jaarverslag over 1999, p. 25. 
Ziee Vogelezang-Stoute en Matser 1990, Bijlage 8.5. 
CBBB 29 januari 1998 (chloorthalonil), M en R 1998/4, nr. 33 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
Inn de periode 1995 - medio 2003 werden de organisaties Stichting Natuur en Milieu en Zuid-Hol-
landsee Milieufederatie in 16 van de 21 gevoerde procedures in het gelijk gesteld. 
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15.5.115.5.1 Enkele kanttekeningen bij het Bmw-beroep 

15.5.1.115.5.1.1 Onderliggende geschillen 
Dee uitspraken van het CBB inzake de Bmw betreffen vaak procedurele of be-
voegdheidskwesties,, bijvoorbeeld inzake de termijnen of de toepassing van de 
procedurelee verlenging. De vraag kan gesteld worden of hiermee ook altijd de 
werkelijkee geschillen worden beslecht. Een illustratie hiervan vormen de vele 
uitsprakenn met betrekking tot procedurele verlengingsbesluiten inzake chloortha-
lonil. . 

Vanaff  1998 tot medio 2003 hebben zeven uitspraken van (de president van) het 
CBBB betrekking op de (procedurele) verlenging van de toelating van bestrijdings-
middelenn op basis van chloorthalonil. Dat betreft veelal de criteria voor of de 
termijnn bij het toepassen van de procedurele verlenging. Een volgend besluit van 
dee toelatingsinstantie over de toelatingen in kwestie, waarbij opnieuw een verlen-
gingg of een opgebruiktermijn wordt verleend, wordt opnieuw aan de rechter voor-
gelegd.62 2 

Dee opeenvolgende toelatingsbesluiten over een stof zijn hier achtereenvolgens 
aanleidingg tot nieuwe procedures en uitspraken. Het geschil lijk t in een zaak als 
dezee voor partijen niet zozeer betrekking te hebben op de procedurele verlenging 
alss wel op de criteria en beoordeling inzake het al of niet toegelaten zijn van een 
middel.. Dit roept de vraag op of de rechtsbescherming dan wel effectief is. 

Eenn ander voorbeeld bieden uitspraken inzake de toelating van middelen op basis 
vann wolmanzouten, waar het onderliggende geschil bijvoorbeeld niet zozeer de 
grondslagg van de gebruiksvoorschriften in kwestie lijk t te zijn63, maar het al of 
niett toegelaten zijn van de betreffende middelen. 

Dee effectiviteit lijk t te worden beperkt wanneer uitspraken zich richten op de 
procedurelee aspecten van een zaak, terwijl het onderliggende conflict materiële, 
inhoudelijkee kwesties betreft en de discretionaire bevoegdheid van de toelatings-
instantiee bij het nemen van een volgend nieuw besluit groot is.64 

15.5.1.215.5.1.2 Inschakeling van deskundigen en CBB-beoorde ling 
Incidenteell  komen onderliggende materiële kwesties wel aan de orde, in de vorm 
vann geschillen over wetenschappelijke of onderzoekstechnische kwesties die ten 
grondslagg liggen aan de toelatingsbesluiten, bijvoorbeeld over het gebruik van 
modellenn voor het beoordelen van effecten en over het interpreteren van onder-

Ziee voor een overzicht van de chloorthaloniljurisprudentie van 1998 tot 2001: Pres. CBB 12 juni 
2001,, M en R 2002/6, nr. 79 m.nt. Vogelezang-Stoute. Na medio 2003 volgden meer procedures 
inzakee chloorthalonil. 
CBBB 21 november 2000, M en R 2001/2, nr. 26K (Hickson e.a., cca). 
Ziee over de behoefte van de rechtzoekende en de beoordeling van het geschil door de rechter: 
Pront-vann Bommel 2002, p. 1-29 en p. 149, 150. Het conflictoplossend vermogen is daarbij één 
vann de aspecten van een effectieve en daarmee adequate rechtsbescherming. 
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zoeksresultaten.. Bij dergelijke geschillen met betrekking tot wetenschappelijke of 
onderzoekstechnischee kwesties lijk t inschakeling door de rechter van een onaf-
hankelijkee deskundige op het betreffende gebied voor de hand te liggen. Anders 
dann bijvoorbeeld in de procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak65 gebeurt 
hett slechts sporadisch dat op verzoek van de rechter in een Bmw-zaak een of 
meerr onafhankelijk deskundigen worden benoemd.66 Een voorbeeld van een 
zaakk waar dat wel gebeurde, is de paraquat-zaak uit 1989. 

Bijj  een geschil in verband met de (niet-)verlenging van middelen op basis van 
paraquat,, in verband met de persistentie van paraquat en de daarmee samenhan-
gendee toekomstige schadelijke effecten voor mens en milieu, bepaalt het CBB in 
19888 dat aan nader aan te wijzen deskundigen drie door het CBB geformuleerde 
vragenn ter beantwoording worden voorgelegd. In overleg met partijen worden drie 
deskundigenn benoemd. De deskundigen concluderen onder meer dat er geen bewijs 
iss om te veronderstellen dat het huidige gebruik vanwege de persistentie van de 
stoff  tot onverwachte, meetbare nadelige effecten op mens of milieu zal leiden. In 
hett licht van deze conclusie oordeelt het CBB dat de verlenging, binnen de toen-
maligee tienjaar-termijn, niet kan worden geweigerd. Louter vanwege het persisten-
tee karakter van de stof in de bodem, kan thans niet staande worden gehouden dat 
niett langer met redelijke zekerheid mag worden aangenomen dat door het gebruik 
geenn schadelijke nevenwerking zullen optreden. Het persistentiebeleid van de 
ministerr wordt met deze uitspraak onderuit gehaald.67 De minister wordt, als 
verliezendee partij, in deze zaak onder meer veroordeeld tot het betalen van de 
vergoedingenn voor de deskundigen.68 

Hett beoordelingskader voor de toelatingsbesluiten was ten tijde van deze uit-
spraakk nog vooral beleidsmatig. Uitwerking van de algemene normstelling in 
regelgevingg ontbrak. Bovendien was dit beleidskader niet altijd duidelijk. Dat 
speeltt in een uitspraak uit 1992, waarbij het blootstellingsrisico voor vogels aan 
dee orde is. De onduidelijkheden in het beleidskader en de toepassing daarvan, 
althanss zoals ter zitting naar voren gebracht, hebben tot gevolg dat het ontbreken 
vann gegevens inzake toxiciteit in dit geval geen draagkrachtige reden is voor het 
afwijzenn van de aanvraag.69 Inmiddels is zowel het beleids- als het regelgevings-
kaderr duidelijker uitgewerkt. Ook binnen dit kader kunnen zich gecompliceerde 
wetenschappelijk/technischee kwesties voordoen. Een voorbeeld van een dergelij-
kee kwestie is de DNOC-zaak.70 

Dee Afdeling bestuursrechtspraak vraagt en volgt in milieuzaken in veel gevallen het advies van een 
(vaste)) deskundige, te weten de (huidige stichting) Adviseur Beroepen Milieubeheer. Zie over deze 
praktijkk en de meningen in de literatuur hierover: B. van den Berg 1999, p. 121-133. 
Zoalss momenteel geregeld in art. 8:47 Awb en art. 8:60 Awb. 
CBBB 2 mei 1989, UCB 1989, nr. 30 m.nt. JCJD. De annotator bij deze uitspraak meent dat voor 
dezee CBB-beslissing een deskundigenrapport niet nodig was geweest. 
Ingevolgee het huidige art. 8:36 Awb komt de vergoeding voor door de rechtbank opgeroepen des-
kundigenn ten laste van het Rijk. 
CBBB 24 januari 1992, M en R 1992/4, nr. 61, AB 1992, 253 m.nt. RMvM. 
CBBB 31 december 1996, M en R 1997/9, nr. 90 m.nt. Vogelezang-Stoute, Rawb 1997, nr. 107. 
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Dee centrale vragen in de DNOC-zaak betreffen de relevantie van (in casu arbeids-
toxicologisch)) onderzoek en het hanteren van modellen bij risico-evaluaties inzake 
blootstellingg en het toepassen van correctiefactoren. Het gaat er daarbij om welk 
onderzoekk noodzakelijk is en hoe onderzoeksgegevens moeten worden geïnterpre-
teerd.. Het CBB concludeert onder meer dat de minister onvoldoende heeft aange-
toondd dat de chronische toxiciteitsstudie bij de rat kan worden geëxtrapoleerd naar 
dee effecten op werknemers, die alleen intermitterend aan de stof worden blootge-
steld.. De deskundigen van de partijen verschillen hierover van mening. Het CBB 
concludeertt dat het door het CTB gehanteerde onderzoeksrapport het CTB-besluit 
niett draagkrachtig motiveert. Daarmee wordt een oordeel gegeven over blootstel-
lingsniveauss en het effect van beschermingsmaatregelen. Via de gestelde motive-
ringseisenn wordt hier indringend getoetst, waarbij de beoordelingsruimte van de 
ministerr beperkt blijkt.71 

Eenn ander voorbeeld van een zaak waar gecompliceerde onderzoekstechnische 
kwestiess aan de orde zijn, betreft de besluitvorming inzake de procedurele ver-
lengingg van toelatingen van middelen op basis van aldicarb. 

Inn deze zaak maken derde-belanghebbenden onder meer bezwaar tegen de wijze 
vann hanteren van DT 50-waarden, tegen de wijze van hanteren van redoxpotentia-
len,, waarmee kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden worden onderscheiden, en 
tegenn de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van gestelde voorschriften. Het 
oordeell  van het CBB luidt dat niet wordt ingezien dat genoemde methoden de toets 
derr kritiek niet zouden kunnen doorstaan vanwege wetenschappelijke methodologi-
schee tekortkomingen.72 Het CBB gaat niet in op het subsidiaire verzoek van der-
denn tot het inschakelen van een deskundige. Hoewel het in deze zaak mede hand-
havingstechnischee kwesties betreft, lijk t de handhavingsinstantie in deze zaak niet 
betrokkenn te zijn. 

Waarr het in deze zaken onderzoekstechnische of inhoudelijke wetenschappelijke 
kwestiess betreft, waarover partijen van mening verschillen, rijst de vraag of de 
rechterr hierover kan oordelen zonder inschakeling van een - onafhankelijke -
deskundige.. In de - weinige - gevallen waarin een CBB-uitspraak inzake een 
toelatingg zich richt op inhoudelijke - wetenschappelijke of onderzoekstechnische -
zaken,, kan de beoordeling door de rechter op basis van eigen analyse, zonder 
inschakelingg van een deskundige, de effectiviteit van de rechtsbescherming voor 
dee rechtzoekende beperken. Minder dan de deskundige zal de rechter weten-
schappelijkee of onderzoekstechnische kwesties inhoudelijk kunnen toetsen, het-
geenn het conflictoplossend vermogen van een uitspraak, en daarmee de effectivi-
teitt van de rechtsbescherming, kan beperken. 

Overr de stof DNOC is in 1999 op EG-niveau besloten tot niet-opneming op de lijst van werkzame 
stoffenn van richtlijn 91/414, vanwege de blootstelling van degenen die met de stof omgaan en 
vanwegee effecten op niet-doelsoorten (99/164/EG, PbEG 1999 L 054). 
CBBB 19 juli 2001, JB 2001, 237, Rawb 2001, nr. 103 m.a. A.M.L . Jansen (St. Natuur en Milieu 
enn Zuid-Hollandse Milieufederatie, deelnemend Aventis CropScience Benelux BV). 
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Uiteraardd zal de voorzieningenrechter op de genoemde technische of inhou-
delijkee onderwerpen veelal niet ingaan. De voorzieningenrechter overweegt dan 
datt hetgeen partijen op dit punt naar voren brengen, de trekken vertoont van een 
wetenschappelijkk debat, hetgeen het bestek van de voorlopige voorzieningsproce-
duree te buiten gaat.73 Dit is anders wanneer het gaat om het al of niet volledig 
zijnn van dossiers die de grondslag vormen van de toelatingsbeoordeling. Op dit 
grensvlakk van juridische en onderzoekstechnische aspecten is de voorzieningen-
rechterr duidelijk. Waar in de regelgeving bijvoorbeeld visstudies worden vereist, 
houdtt de procedurele verlenging bij het ontbreken van deze studies, geen stand. 
Datt de toelatingsinstantie de indruk zou hebben gewekt dat een dossier compleet 
is,, doet er niet aan af dat de toelatinghouder als professionele speler moet weten 
datt dit onderzoek niet achterwege kon blijven, aldus de voorzieningenrechter in 
zijnn voorlopig oordeel.74 

15.5.1.315.5.1.3 Het karakter van de CBB-uitspraken 
Bmw-uitsprakenn van (de voorzieningenrechter van) het CBB hebben, wanneer 
verzoekenn of beroepen worden toegewezen, vaak het karakter van een schorsing 
off  vernietiging van het betreffende besluit, met een opdracht aan het bestuursor-
gaann om een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van het gestelde in de 
uitspraak.. Soms wordt daarbij een termijn gesteld voor het te nemen besluit.75 

Somss gebeurt dat niet.76 

Hett CBB en de voorzieningenrechter CBB maken in Bmw-uitspraken door-
gaanss geen gebruik van de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien.77 In de 
bovenn besproken aldicarb-zaak verzoekt verweerder het CBB zelf in de zaak te 
voorzienn door appellanten niet-ontvankelijk te verklaren. Het CBB ziet daartoe 
geenn aanleiding.78 In casu was ten onrechte opnieuw de bezwaarprocedure door-
lopen,, omdat het een na bezwaar genomen besluit betrof. 

Dee uitspraken van (de voorzieningenrechter van) het CBB kunnen voor het 
tee nemen besluit wel een sterk sturend karakter hebben. 

Zoo bepaalt de voorzieningenrechter in verband met de verlenging van de toelating 
vann middelen op basis van maneb onder meer dat binnen zes weken een gemoti-
veerdd besluit dient te worden genomen 'aangaande voorwaarden met betrekking tot 

Ziee overweging 6.6. in Vzngr. CBB 27 maart 2002, AWB 02/235, n.g. (ZHM en SNM, deelne-
mendd Cerexagri e.a., maneb/fentin). 
Vzngr.. CBB 27 maart 2002, AWB 02/235, overweging 6.4., n.g. en Vzngr. CBB 2 augustus 2002, 
AWBB 02/1297, overweging 7.3, n.g. (Cerexagri e.a., deelnemend ZHM e.a., mancozeb). 
Bijvoorbeeldd CBB 7 juni 2001, AB 2001, 235, waarbij wordt gelast dat voor 1 november 2001 
opnieuww beslist dient te worden. 
CBBB 2 juli 2002, M en R 2002/11, nr. 128 m.nt. Vogelezang-Stoute (prioriteitstelling). De uit-
spraakk stelt geen termijn voor een nieuw besluit. Medio 2003 is nog geen nieuw bestuit genomen. 
Alss rechtens geen andere beslissing mogelijk is, gebeurt dat wel. Bijvoorbeeld CBB 26 juni 2003, 
AWBB 02/1504, n.g., betreffende een besluit tot afwijzing van een verlengingsaanvraag terwijl geen 
aanvraagg aanhangig was. 
CBBB 19 juli 2001, Jur. Bestuursrecht 2001, nr. 237, Rawb 2001, nr. 103 m.a. A.M.L . Jansen 
(SNMM en ZHM, deelnemend Aventis, aldicarb). Jansen ziet het 'zelf in de zaak voorzien' voorna-
melijkk in de rede liggen bij tweepartijengeschillen. 
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hett gebruik van manebhoudende middelen voor de reguliere (niet-vliegtuig)toe-
passingenn waardoor blootstelling van waterorganismen kan worden voorkomen, en 
inn het bijzonder aangaande de door verzoeksters voorgestelde wijziging van het 
WG/GAA met betrekking tot spuittoepassingen, waardoor die toepassingen alleen 
plaatsvindenn op percelen niet grenzend aan watergangen'.79 

Wanneerr als voorlopige voorziening een voorlopige toelating wordt gevraagd, 
overweegtt de voorzieningenrechter dat voor zo een verstrekkende voorziening in 
beginsell  slechts ruimte bestaat indien zonder meer duidelijk is dat verweerder 
geenn andere keuze heeft dan de middelen (opnieuw) toe te laten.80 Een schor-
singg van een intrekkingsbesluit zal als effect hebben dat een voorafgaande toela-
tingg herleeft.81 Bij een schorsing van een verlengingsbesluit wordt veelal be-
paaldd dat het betreffende middel gedurende de periode tot het nemen van het 
nieuwee besluit wordt behandeld als ware de toelating niet verlengd.82 Het be-
stuursorgaann kan ook de opdracht krijgen om in zijn beslissing te bepalen welke 
gevolgenn de uitspraak meebrengt voor andere (niet vernietigde) besluiten.83 

Dee toelatingsinstantie dient bij een beslissing op bezwaar uit te gaan van het 
tenn tijde van de heroverweging geldende recht en beleid (heroverweging ex 
nunc).. Het CBB heeft daarover in de chloorthalonilzaak in 1998 een duidelijk 
standpuntt ingenomen. Noch de Awb (art. 7:11, eerste lid) noch de wetgeving op 
hett gebied van bestrijdingsmiddelen dwingen tot of bieden grondslag voor een 
anderee opvatting, aldus het College.84 Deze uitspraak doorkruiste de toentertijd 
bestaandee beleidspraktijk waarbij het voor de toelatinghouder meest gunstige 
rechtt werd toegepast. 

15.5.215.5.2 Enkele overwegingen over het CBB als Bmw-rechter 

Bijj  de totstandkoming van de Bmw werd indertijd de keuze voor het CBB als 
beroepsrechterr slechts gemotiveerd met de toelichting dat het een 'aanvaardbare 
oplossingg voor de onderhavige beroepen' leek om het CBB hiervoor in te schake-
len,, 'teneinde het aantal administratieve beroepscolleges niet nodeloos te vergro-
ten'.855 Mogelijk speelde het landbouwkarakter van de wet bij deze keuze een 
rol.. De landbouwkwaliteitswetgeving vormde vanouds, samen met de economi-

Vzngr.. CBB 2 augustus 2002, AWB 02/1298 en 1379, n.g. (Cerexagri e.a., deelnemend ZHM 
e.a.,, maneb). 
Vzngr.. CBB 18 juli 2002, AWB 02/1028 en 1029, n.g. (Hoetmer en Biessen Tuinvisie, Embalit), 
enn AWB 02/1027, n.g. (Hickson Garantor en Hoetmer, Tanalith). 
Vzngr.. CBB 22 februari 2002, AWB 02/311 en 312, n.g. (A te X en B te Y, deelnemend St. Be-
houdd Leefmilieu en Ver. van Houtimpregneerbedrijven, cca). 
Pres.. CBB 11 mei 1999, AB 1999, 331 m.nt. JHvdV, M en R 1999/7/8, nr. 69 m.nt. Vogelezang-
Stoute,, UCB 1999/1-2, nr. 33. 
Bijvoorbeeldd CBB 29 januari 1998, chloorthalonil (overweging 5.4), M en R 1998/4, nr. 33 m.nt. 
Vogelezang-Stoute. . 
CBBB 29 januari 1998 (overweging 5.2). 
TKK 1959-1960, 6014, nr. 3, p. 8. 
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schee ordening en sturing door de overheid een werkterrein van het CBB.86 

Inn een parlementaire discussie in de jaren tachtig karakteriseert de regering 
hett CBB als de rechter voor de agrarische beroepsgroep, ook waar het milieu-
aspectenn betreft.87 In een latere parlementaire discussie, over de wijziging van 
dee toenmalige Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, klinkt vanuit de Tweede 
Kamerr een voorkeur voor het openstellen van Kroonberoep boven beroep op het 
CBB.88 8 

Bijj  de herziening van de rechterlijke organisatie, in de jaren negentig, wordt 
dee rechtsmacht tot dan toe omschreven als die op het terrein van de bedrijfsorga-
nisatiee en van de bijzondere wetten op het terrein van de sociaal-economische 
ordening.899 De rechtsmacht van het CBB bestrijkt (daarnaast) de bij wet opge-
dragenn geschillen.90 Daartoe behoort dus ook de Bmw. Een motivering wordt 
daarvoorr bij de herziening niet gegeven. 

Nuu het CBB optreedt als Bmw-rechter, betekent dit dat ook de milieurechte-
lijkee aspecten door het CBB worden beoordeeld en niet door de Afdeling be-
stuursrechtspraak,, bij welke de behandeling van milieuzaken geconcentreerd is. 
Uitt milieurechtelijk oogpunt kan het als een bezwaar worden beschouwd dat niet 
allee milieuzaken bij één rechter geconcentreerd zijn.91 Anderzijds gaat het bij 
Bmw-zakenn ook om andere aspecten, zoals economische (registratie-)kwesties, 
waarvoorr het CBB de aangewezen rechter is. Nu tegen alle Bmw-besluiten - los 
vann het type besluit - beroep open staat bij het CBB, kan het ook als voordeel 
wordenn beschouwd dat de CBB-rechter deskundig is op het gehele Bmw-terrein. 
Naarmatee de Bmw-regelgeving, met name door de EG-regelgeving, zich verder 
uitkristalliseert,, en bijvoorbeeld milieunormen ook op EG-niveau verder ingevuld 
worden,, zou het vorengenoemde bezwaar van het niet concentreren bij één rech-
terr mogelijk minder zwaar kunnen wegen. 

Tegenn besluiten met betrekking tot vergelijkbare productregistraties, in het 
kaderr van de Diergeneesmiddelenwet, art. 47, eerste lid, staat eveneens beroep 
opp het CBB open. Eén van de motieven om voor deze wet beroep bij het CBB 
openn te stellen was dat het in juridisch opzicht vergelijkbare registratieregime 
vann de Bmw ook onder deze rechter valt en dat het CBB dus terzake over de 
nodigee deskundigheid beschikt.92 Overigens is het CBB niet de rechter voor 

TremaTrema - special, 80-2, p. 11. 
Inn verband met de Meststoffenwet en de wenselijkheid van CBB-beroep in verband met de milieu-
aspectenn van beschikkingen, antwoordde de regering onder meer dat beroep bij het CBB voor de 
agrarischee beroepsgroep gebruikelijk is. Daarbij wordt onder meer gewezen op de Bmw, waar 
eveneenss milieu-aspecten een rol spelen (Uylenburg 1992, verwijzend naar TK 1983-1984, 18 271, 
nr.. 5, p. 61). 
PvdA-fractie,, TK 1990-1991, 21 087, nr. 13, p. 20. De minister verwijst de discussie hierover naar 
eenn aanhangige wijziging van de Bmw. In dit kader is een vervolg van deze discussie evenwel niet 
gevoerd. . 
TKK 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 180. 
Art.. 18 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie. 
Vergelijkk Uylenburg, die concludeert dat het probleem blijf t bestaan dat voor milieugeschillen op 
grondd van (onder meer) de Bestrijdingsmiddelenwet een andere instantie bevoegd is dan voor ande-
ree milieugeschillen (Uylenburg 1992, p. 199). 
Mvtt II , p. 62. 
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beroepp tegen registratiebesluiten in het kader van de Wet op de geneesmiddelen-
voorzieningg en evenmin voor beroep tegen de besluiten in het kader van de Wet 
milieugevaarlijkee stoffen, waar beroep op de bestuursrechter open staat, zoals 
geregeldd in hoofdstuk 20 Wm.93 

Geconcludeerdd kan worden dat voors en tegens zijn te onderscheiden bij het 
onderr het CBB vallen van Bmw-zaken. Tegenover een nadeel als het niet bij één 
rechterr concentreren van milieuzaken staat als voordeel het concentreren van 
productregistratie-zaken.. Van meer belang dan de vraag wie de geëigende rechter 
zouu zijn, lijk t overigens de vraag welke belangen kunnen worden ingebracht en 
meegewogen.. Wat dit betreft is een ommekeer te signaleren in de jurisprudentie 
vann het CBB, na het in werking treden van de gewijzigde Bmw, waarmee derde-
belanghebbendenn een beroepsmogelijkheid kregen. Vlak na die tijd werd ook de 
normstellingg nader uitgewerkt in regelgeving en werd richtlijn 91/414 in de Bmw 
geïmplementeerd,, waarmee het milieubelang een zwaarder accent kreeg. Milieu-
belangenn worden sindsdien in de Bmw-beroepsprocedures bij het CBB op verge-
lijkbaree wijze beschermd als andere bij de Bmw betrokken belangen. 

15.66 Conclusies ten aanzien van de rechtsbescherming 

Nuu ook derde-belanghebbenden met betrekking tot Bmw-besluiten toegang heb-
benn tot het CBB en nu EG-richtlijnen de bescherming van mens en milieu tegen 
neveneffectenn sterker hebben verankerd in de Bmw, is uit milieurechtelijk oog-
puntt een sterke basis voor rechtsbescherming aanwezig. Gezien de jurisprudentie 
werktt deze basis ook in de praktijk. Milieu- en consumentenorganisaties hebben 
toegangg tot de rechter en kunnen belangen die zij vertegenwoordigen, inbrengen. 
Datt voor derde-belanghebbenden als gevolg van het bekendmakingsregime daar-
bijj  feitelijk een andere bezwaartermijn geldt dan voor direct-belanghebbenden, 
iss uit rechtsbeschermingsoogpunt niet gewenst. 

Dee toegang tot de rechter geldt niet voor alle betrokkenen, met name doordat 
belangenn van bijvoorbeeld gebruikers (niet zijnde organisaties van gebruikers) en 
vann producenten van de betreffende stof, als afgeleide belangen worden be-
schouwd.. De jurisprudentie over de vraag of het belang van een vereniging van 
gebruikerss een afgeleid belang is, lijk t nog niet uitgekristalliseerd te zijn. 

Dee effectiviteit van de rechtsbescherming is voor de direct- en derde-belang-
hebbendenn niet altijd optimaal, daar de juridische aanknopingspunten niet altijd 
dee feitelijke geschilpunten weerspiegelen. Deze effectiviteit kan ook beperkt 
wordenn doordat het CBB bij wetenschappelijk-technische kwesties vrijwel geen 
onafhankelijkee deskundigen inschakelt. 

Wett milieugevaarlijke stoffen, art. 42 (Stb. 1992, 414). 



16.. Samenvatting en conclusies 

Bestrijj  dingsmiddelenwet 

16.11 Inleiding 

DoelstellingenDoelstellingen Bmw 
Dee Bmw-doelstellingen hebben vanouds betrekking op de deugdelijkheid en de 
nevenwerkingenn van bestrijdingsmiddelen. Vanaf 1975 krijgt de bescherming van 
hett leermilieu van mens, plant en dier een zwaarder accent. Dit komt naar voren 
inn de preambule van de wetswijziging, in de toelatingscriteria en in de 
uitwerkingg van die criteria in regelgeving. 

Inn de loop van de tijd wordt duidelijk dat bij de toepassing van de Bmw een 
belangenafwegingg niet ten nadele mag gaan van een hoog beschermingsniveau. 
Ditt is in de Bmw aanvankelijk niet helder, onder meer omdat niet duidelijk is 
welkee mate van schadelijke nevenwerkingen aanvaardbaar is. Naarmate de 
aanvankelijkk globale toelatingscriteria worden uitgewerkt in concrete normstelling 
vermindertt de afwegingsruimte voor de toelatingsinstantie. 

Dee Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn (91/414/EEG) kent in haar overwe-
gingenn aan het belang van de bescherming van mens en milieu prioriteit toe 
bovenn dat van de plantaardige productie. Uit de jurisprudentie na de implemen-
tatiee van deze richtlijn in de Bmw komt naar voren dat belangen van overwegend 
commerciëlee aard geen rol van betekenis kunnen spelen bij de inhoudelijke toela-
tingsbeoordeling,, gezien de belangen die de wet beoogt te beschermen. Deze 
belangenn spelen wel mee bij de termijnstelling van de besluiten. 

Dee Bmw-toetsing is vanouds een kwaliteitstoets op afzonderlijke producten. 
Err is geen sprake van een algemeen productbeleid, bijvoorbeeld gericht op 
gebruiksbeperking.. Parlementaire stukken bevatten soms een aanzet hiervoor, 
maarr alleen incidenteel (bijvoorbeeld voor grondontsmettingsmiddelen) is een 
beperkingsbeleidd in regelgeving opgenomen. Richtlijn 91/414 bevat wel aanzetten 
voorr een productbeleid, met bepalingen inzake een juist gebruik van de 
middelen.. Deze zijn onvolledig geïmplementeerd in de Bmw. 

Sindss 1995 wordt getracht middels de Bmw een landbouwbeleidsdoelstelling 
tee verwezenlijken, namelijk het behoud van een breed bestrijdingsmiddelen-
pakket.. Daartoe zijn wijzigingen aangebracht in uitvoeringsregelgeving en in de 
Bmw,, waarin landbouwbelangen prioriteit hebben. Dit leidt tot uitstel van beoor-
delingg van middelen die op de markt zijn en daarmee tot uitstel van de toe-
passingg van actuele milieunormen op deze middelen. Dit uitstel wordt struc-
tureell  door het prioriteringsbeleid dat de toelatingsinstantie voert vanwege 
werklastproblemen.. Vanaf 2000 worden instrumenten aangewend die moeilijk 
inpasbaarr lijken in het systeem van de Bmw en waarvoor wetswijziging 
plaatsvindt,, zoals de van rechtswege toelating van middelen, de weinig 
restrictievee vrijstellingsregeling en de ruime uitbreidingstoelating. 
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OntwikkelingenOntwikkelingen regelgeving 
Inn de periode 1990 - 2003 wordt de Bmw twaalf maal gewijzigd. Daarnaast komt 
veell  nieuwe of gewijzigde Bmw-uitvoeringsregelgeving tot stand. De wijzigingen 
betreffenn onder meer de implementatie van de richtlijnen 91/414 en 98/8/EG 
(Biocidenrichtlijn),, de verzelfstandiging van de toelatingsinstantie, het uitwerken 
vann normen in regelgeving, het op de markt houden van landbouwkundig onmis-
baarr geachte middelen, het versterken van de handhaving en het creëren van een 
basiss voor het prioriteringsbeleid. 

Kortt gezegd betekenen de wijzigingen in de jaren negentig jaren vooral de 
verscherpingg van normen en gebruiksvoorschriften. De wijzigingen vanaf 2000 
richtenn zich sterk op het uitstel van beoordeling van middelen die op de markt 
zijnn en het op de markt houden van middelen die niet aan de normen voldoen. 
Dee regelgeving wordt, mede hierdoor, zeer gedetailleerd, met veel uitzonderings-
bepalingen.. De implementatie van de Biocidenrichtlijn introduceert op diverse 
puntenn voor biociden een afwijkend toelatingsregime in de Bmw, onder meer 
doorr een vereenvoudigde toelatingsprocedure voor bepaalde biociden. Veel 
bepalingenn van de Biocidenrichtlijn zullen in uitvoeringsregelgeving worden 
geïmplementeerd.. Al met al is een weinig overzichtelijk geheel ontstaan. 

Werkingssfeer:Werkingssfeer: het begrip bestrijdingsmiddel 
Dee bestemming van een product is essentieel voor het kwalificeren daarvan als 
bestrijdingsmiddel.. De grenzen van het begrip bestrijdingsmiddel zijn niet altijd 
duidelijk,, onder meer wanneer het bestrijdende effect plaatsvindt middels een 
anderr product. Daar de bestemming, en niet de vorm, bepalend is voor het 
vallenn onder het begrip bestrijdingsmiddel, is verdedigbaar dat in bepaalde 
gevallenn het behandelde product onder de Bmw valt. Criteria die op EG-niveau 
well  worden gehanteerd, betreffen, naast de bestemming ook de verbinding met 
hett product: is er sprake van 'designed to release on purpose' en van een 
'inseparablee ingredient'? Ook planten die genetisch gemodificeerd zijn om een 
toxinee te doen vrijkomen, lijken onder dit criterium te kunnen vallen. Beleid, 
regelgevingg en jurisprudentie zijn op dit gebied nog onvoldoende uitge-
kristalliseerd. . 

16.22 Besluiten, organisatie en procedures 

16.2.116.2.1 De toelating 

Mett het toelatingsinstrument wordt op basis van een preventieve toets landelijk 
bepaaldd of en onder welke voorschriften een bestrijdingsmiddel waarvoor toe-
latingg is aangevraagd, op de markt mag komen. De voorschriften richten zich 
zowell  op de toelatinghouder en handelaar als op de gebruiker van het product. 
Doorr dit dubbele karakter verschilt de toelating als instrument van de ver-
gunning.. Hoewel de toelating ook op specifieke situaties gericht kan zijn, 
bijvoorbeeldd het gebruik op een bepaald bodemtype, is het een landelijk 
instrumentt dat zich niet richt op plaatsgebonden omstandigheden. 

Dee ambtshalve toelating, die sinds 1962 in de Bmw is opgenomen voor 
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bestrijdingsmiddelenn op basis van stoffen die ook voor andere doeleinden veel 
wordenn gebruikt, past niet in het toelatingsstelsel, dat uitgaat van een toelating 
opp aanvraag. De richtlijnen 91/414 en 98/8 kennen alleen de toelating op 
aanvraag.. Het regeringsstandpunt inzake plannen tot verruiming van de 
ambtshalvee toelating is daarom opmerkelijk. 

Hett toelatingsbesluit bevat zowel elementen van een persoonsgerichte 
beschikking,, gericht tot de toelatinghouder, als van een besluit van algemene 
strekking,, gericht aan een veelal onbepaalde en onbepaalbare groep van 
handelarenn en gebruikers. Omdat het beschikkingskarakter domineert, maar ook 
omdatt het toelatingsbesluit voldoet aan het criterium van de zaaksgerichte 
beschikkingg - omdat de eigenschappen van een middel bepalend zijn voor het 
besluitt - is sprake van een, persoons- of zaaksgerichte, beschikking. De 
karakteriseringg in de jurisprudentie van het toelatingsbesluit als zijnde van 
algemenee strekking droeg bij aan het tot 1993 ontbreken van bestuursrechtelijke 
rechtsbeschermings-mogelijkhedenn voor derde-belanghebbenden. Vanaf 1993 
biedtt de Bmw ook een beroepsmogelijkheid voor deze derde-belanghebbenden. 

16.2.216.2.2 De toelatingsinstantie 

Dee overgang van de ambtelijke adviescommissie voor de toelating van be-
strijdingsmiddelenn (de CTB) naar het College voor de toelating van bestrij-
dingsmiddelenn (het CTB) als zelfstandig bestuursorgaan met onafhankelijke 
deskundigen,, heeft geduurd van 1993 - 2000. Het CTB werkt in die periode op 
basiss van een mandaat. Een hoofddoel van deze verzelfstandiging was het 
scheidenn van beleidsbepaling en beleidsuitvoering. Gedurende het proces van 
verzelfstandigingg blijkt deze scheiding problematisch te zijn. Tussen de 
wenselijkheidd van een onafhankelijk deskundigenoordeel en de praktijk van 
belangenafwegingg en beleid bestaat een spanning. De grens tussen beleid en 
uitvoeringg blijkt niet gemakkelijk te trekken te zijn. De betrokken ministers 
gevenn soms toch regels voor afzonderlijke middelen en het CTB doet soms toch 
aann beleidsvorming. Het beleid, dat deels is gebaseerd op onderhandelingen met 
doelgroepen,, en de toelatingsbesluitvorming op basis van wettelijke regels zijn 
niett voldoende op elkaar afgestemd. 

Dee scheiding tussen algemeen beleid en toelatingsbesluitvorming in 
afzonderlijkee gevallen is ook na 2000 problematisch. Dat blijkt onder meer uit 
regelgevingg die betrekking heeft op individuele toelatingen. Het optreden van de 
Tweedee Kamer versterkt deze problematiek, onder meer met amendementen die 
leidenn tot regelgeving voor afzonderlijke middelen. 

Dee inzichtelijkheid van de toelatingsbesluitvorming verbetert in de loop van 
dee tijd sterk, zowel door CTB-informatie als door de verspreiding daarvan via 
internet.. De CTB-besluitvorming wordt in belangrijke mate bepaald door 
werklastproblematiek.. Het merendeel van de toelating sbesluiten bestaat daardoor 
uitt procedurele verlengingen, zonder inhoudelijke beoordeling. In 2000 blijkt 
slechtss een kwart van de toegelaten middelen volledig beoordeeld te zijn. 
Wegenss het oneigenlijk gebruik van de procedurele verlenging houden veel CTB-
besluitenn bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) geen stand. 
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Hett CTB ontwikkelt vervolgens een prioriteringsbeleid, waarin keuzes worden 
vastgelegdd voor het wel of niet inhoudelijk beoordelen van bepaalde middelen. 
Ditt beleid beoogt de beoordeling van middelen op basis van nieuwe stoffen 
prioriteitt te geven, door de herbeoordeling van middelen op basis van bestaande 
stoffenn vooruit te schuiven. Het CBB beoordeelt dit prioriteringsbeleid als in 
strijdd met de Bmw. Vervolgens wordt in de Bmw een basis gecreëerd voor een 
bijgesteldd prioriteringsbeleid, waarbij met bepaalde effecten van de werkzame 
stoff  wordt rekening gehouden. 

16.2.316.2.3 De toelatingsprocedure 

Voorr het door het CTB vaststellen en wijzigen van aanvraagformulieren door het 
CTBB ontbreekt een expliciete wettelijke basis. Daarmee is ook de wettelijke basis 
voorr dossiervereisten niet duidelijk, voorzover de vereisten van de richtlijnen 
nogg niet van toepassing zijn. Het vaststellen van formulieren en dossiervereisten 
pastt meer in de regelstellende ministeriële bevoegdheden voor het leveren van 
gegevenss dan in de CTB-bevoegdheid inzake besluitvorming in afzonderlijke 
gevallen.. Mandatering aan het CTB ligt hier voor de hand. 

Dee toelatingsprocedure is niet op alle onderdelen conform de Awb. Zo 
ontbreektt in de bepalingen over het niet in behandeling nemen van een aanvraag, 
inn de Rtb95, anders dan in art. 4:5 Awb, de beleidsruimte voor het bestuurs-
orgaann om anders te besluiten. Ook ontbreekt voor de aanvrager de gelegenheid 
tott het aanvullen van een aanvraag. 

Naa een groot aantal uitspraken van (de voorzitter van) het CBB over de 
termijnn voor het behandelen van een aanvraag, waarin het oordeel luidt dat een 
redelijkee termijn voor deze behandeling is overschreden, wordt in 1992 een 
eindtermijnn voor de aanvraagbehandeling in de regelgeving opgenomen. 

Dee 'voornemenprocedure' van het CTB om de toelatinghouder gelegenheid 
tee geven zijn zienswijze over een voorgenomen besluit kenbaar te maken, waar-
voorr ook wel de procedurele verlenging wordt gebruikt, sluit niet aan bij de 
Bmw-bepalingenn over het horen. De Bmw kent een hoorprocedure waarbij de 
toelatinghouderr gelegenheid heeft zijn zienswijze kenbaar te maken en waarbij de 
proceduree voor de behandeling van aanvullende gegeven eenmaal herhaald kan 
wordenn bij een dreigend negatief besluit (Bmw art. 5, vijfde lid, en Rtb95 art. 
10).. Deze specifieke regeling kan, naar het oordeel van de president, niet 
doorbrokenn worden door de art 4:7 en 4:8 Awb over het horen. In casu was een 
procedurelee verlenging verleend met het oog op het horen van de toelating-
houder.. Nu het een middel betreft waarvan vaststaat dat het niet aan de toela-
tingscriteriaa voldoet, biedt de Bmw geen ruimte tot verlenging - en dus ook niet 
tott een procedurele verlenging - aldus de president. De voornemenprocedure 
wordt,, voorzover bekend, alleen gevolgd bij besluiten die voor de toelating-
houderr belastend zijn. Derde-belanghebbenden worden daarbij doorgaans niet 
betrokken. . 

Hett toepassen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kan de 
zorgvuldigheidd van de toelatingsbesluitvorming bevorderen. Derde-belang-
hebbendenn zouden daarmee een inbreng kunnen krijgen voordat een product op 
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dee markt is. Het overleg in de fase voorafgaand aan de besluitvorming kan dan, 
voorr middelen die al op de markt zijn, via een duidelijker procedure verlopen 
dann nu het geval is met een 'voornemen'. Het lijk t mogelijk deze voorbereidings-
proceduree toe te passen onder waarborging van de belangen voor direct- en 
derde-belanghebbenden. . 

16.2.416.2.4 Bekendmakingsregime toelatingsbes luiten 

Dee vanouds bestaande Bmw-terminologie inzake het mededelen en bekendmaken 
vann toelatings- en intrekkingsbesluiten wordt bij de totstandkoming van de Awb 
vrijwell  niet gewijzigd. De termen krijgen dan wel een andere betekenis: de 
datumm van bekendmaking markeert de aanvang van de bezwaartermijn. De hui-
digee Bmw spreekt bij toelatingsbesluiten over 'mededeling' in de Staatscourant 
enn bij intrekkingsbesluiten over 'bekendmaking' in de Staatscourant. 

Afhankelijkk van het Awb-bekendmakingsregime (art. 3:41 of 3:42) vangt de 
bezwaartermijnn aan middels de bekendmaking aan de aanvrager of middels de 
bekendmakingg in publicatiebladen. Ingevolge de CBB-jurisprudentie is art. 3:41 
Awbb (voor besluiten gericht tot één of meer belanghebbenden) van toepassing op 
dee toelatingsbesluiten, waardoor de bezwaartermijn gaat lopen bij bekendmaking 
aann de aanvrager. Dat de Bmw voor intrekkingsbesluiten een ander bekendma-
kingsregimee zou hebben, doet daaraan niet af, gelet op het verschil in 
rechtskarakterr van beide besluiten, aldus het CBB. Een overschrijding van de 
termijnn voor het indienen van bezwaar acht het CBB verschoonbaar in het geval 
datt de Staatscourant-tekst niet juist is. Bij correcte vermelding acht het CBB de 
termijnoverschrijdingg niet verschoonbaar, ook niet als de facto minder dan twee 
wekenn resteren voor het indienen van bezwaar. 

Hett Awb-onderscheid in bekendmakingsregimes is moeilijk toepasbaar op 
Bmw-besluiten,, vanwege de specifieke aard van deze besluiten, die zich niet 
alleenn richten tot de aanvrager of toelatinghouder maar ook tot de onbepaalde 
groepp gebruikers. Toepassing van het regime van art. 3:41 Awb maakt de 
bezwaartermijnn voor derde-belanghebbenden korter dan die voor direct-
belanghebbenden,, afhankelijk van de snelheid van publicatie in de Staatscourant. 
Inn 2000 ging het om een verschil van meerdere weken. In 2002 is dit 
teruggebrachtt tot circa een week. 

Eenn onderscheid in bekendmakingsregime voor toelatingsbesluiten en voor 
intrekkingsbesluitenn is niet verdedigbaar. Bovendien is onduidelijk welk regime 
geldtt voor andere besluiten, zoals een verlengingsbesluit of een besluit inzake 
eenn opgebruik- of uitverkooptermijn. Dit laatste besluit, dat volgens de Bmw 
wordtt 'bekendgemaakt' in de Staatscourant, richt zich zowel tot de toelating-
houderr als tot een onbepaalbare groep gebruikers (en dus niet alleen tot een of 
meerr belanghebbenden). Nu het hier besluiten over een zaak betreft, is mijns 
inzienss een keuze voor het bekendmakingsregime van art. 3:42 Awb (niet gericht 
tott één of meer belanghebbenden) verdedigbaar. Dan zou sprake zijn van 
bekendmakingg in de Staatscourant, met vooraf mededeling aan de aanvrager, 
waarmeee het onwenselijke verschil in bezwaartermijnen, voor de direct- en de 
derde-belanghebbende,, zou zijn verholpen. 
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Dee huidige praktijk, waarbij van alle besluiten 'mededeling' wordt gedaan in 
dee Staatscourant - en 'bekendmaking' plaatsvindt aan de aanvrager -
correspondeertt niet met de Bmw-terminologie. 

16.2.516.2.5 Vervolgbesluiten 

DeDe verlenging 
Overr het instrument 'verlenging van de toelating', dat in 1975 in de Bmw werd 
opgenomen,, bestaat lange tijd onduidelijkheid. Dit betreft zowel de procedure als 
dee criteria voor verlenging. Een verlenging wordt aanvankelijk ambtshalve 
verleend,, waarbij de verlengingsbeoordeling veelal soepeler is dan die bij nieuwe 
aanvragen.. Als vereiste gegevens ontbreken, wordt een verlenging ook wel 
verleendd onder de voorwaarde dat deze gegevens bij een volgende beoordeling 
geleverdd worden. Deze praktijk van voorwaardelijke verlenging kan zich 
herhalenn en dat doet zich tot 1998 veelvuldig voor. 

Inn 1998 oordeelt het CBB op een beroep van milieu-organisaties (chloor-
thalonilzaak)) dat een verlenging aan dezelfde criteria moet voldoen als een 
nieuwee aanvraag. De Bmw na implementatie van richtlijn 91/414 vormt de basis 
voorr deze uitspraak. Wel kan zonodig een 'procedurele verlenging' worden 
verleend,, voor de periode die nodig is voor de verificatie door de toelatings-
instantiee of nog aan de toelatingscriteria wordt voldaan. 

Dee restrictief geformuleerde richtlijnbepaling is in de Rtb95 ruimer 
geformuleerdd omdat daar het dubbele noodzaakvereiste ontbreekt en omdat niet 
vann het 'afronden van de beoordeling', maar van het 'afronden van de 
besluitvorming'' sprake is. 

DeDe procedurele verlenging 
Naa deze jurisprudentie uit 1998 vindt het merendeel van de verlengingen 'proce-
dureel'' plaats. Over deze procedurele verlengingen ontstaat een uitgebreide 
jurisprudentiee van (de president van) het CBB, waarin het oneigenlijke gebruik 
vann dit instrument stukje bij beetje wordt ingeperkt, door het verduidelijken van 
criteriaa voor de procedurele verlenging en door het bekorten van deze termijn. 
Hett CTB maakt vervolgens het gebruik van de procedurele verlenging structu-
reel,, door in het kader van een 'prioriteringsbeleid' een zeer groot aantal 
middelenn op basis van bestaande stoffen procedureel te verlengen. Dit gebeurt 
mett name om redenen van werklast. Het CBB oordeelt dat dit prioriteringsbeleid 
inn strijd is met de Bmw. Vervolgens vindt wijziging van wet- en regelgeving 
plaatss waarbij de prioriteitstelling niet meer via de procedurele verlenging maar 
viaa de aanwijzing van stoffen en het van rechtswege toelaten van middelen 
plaatsvindt.. De procedurele verlenging hoeft dan voor het merendeel van de 
middelenn niet meer te worden gebruikt omdat geen verlengingsbesluiten meer 
wordenn genomen, in afwachting van de EG-beoordeling van de stoffen. Van dit 
opschortenn van de beoordeling worden alleen de hoog risicovol geachte stoffen 
(circaa 50 van de circa 300 bestaande stoffen) uitgezonderd. 
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Wijziging,Wijziging, uitbreiding en intrekking van een toelating 
Richtlijnn 91/414 heeft voor diverse vervolgbesluiten de procedures of criteria 
verduidelijkt.. De inperking van de beoordelings- en beleidsvrijheid is daarbij niet 
altijdd correct geïmplementeerd in de Bmw. Deze bepaalt bijvoorbeeld dat het 
CTBB de toelatingsvoorschriften, op de gronden bij amvb genoemd, 'kan' wijzi-
genn (art. 5, vijfde lid). De richtlijn bepaalt evenwel imperatief dat bepaalde 
wetenschappelijkee en technische ontwikkelingen een wijziging van deze voor-
schriftenn vereisen (art. 5, zesde lid). 

Dee Bmw geeft met de uitbreidingstoelating (art. 5, zevende en achtste lid) 
eenn zeer ruime invulling aan de bevoegdheid tot het uitbreiden van een toe-
passingsgebiedd (art. 9, eerste lid, richtlijn 91/414). In de Bmw ontbreekt onder 
meerr het richtlijnvereiste inzake het voldoen aan een aantal toelatings-criteria. De 
regeringg baseert de ruime uitbreidingstoelating, die is gericht op middelen op 
basiss van bestaande stoffen, op het overgangsrecht van de richtlijn. Verdedigbaar 
iss dat deze beleidswijziging niet past in dat overgangsrecht. 

Dee bevoegdheid tot intrekking van een toelating indien niet meer aan toela-
tingscriteriaa wordt voldaan, is sinds de implementatie van de richtlijn, conform 
art.. 4, zesde lid, van de richtlijn, gewijzigd in een verplichting tot intrekking 
(art.. 7, eerste lid, Bmw). De intrekkingsgronden zijn limitatief, aldus de toe-
lichting.. Dit neemt niet weg dat zich omstandigheden kunnen voordoen dat van 
dezee gronden wordt afgeweken, aldus de president van het CBB in een zaak 
waarbijj  op grond van onjuiste gegevens toelating was verleend. 

Nieuwee instrumenten zijn de tijdelijke intrekking van de toelating (art. 7, 
vijfdee en zesde lid) en het tijdelijke verbod door de betrokken minister op 
afleveringg en gebruik (art. 2, zevende lid), ingeval van bij communautaire 
maatregell  toe te laten middelen. Zowel de richtlijnimplementatie als de bevoegd-
heidsverdelingg zijn hierbij weinig helder. 

16.2.616.2.6 Uitzonderingen en bijzondere procedures 

VrijstellingenVrijstellingen en ontheffingen 
Uitzonderingenn binnen het toelatingsstelsel zijn onder meer de ontheffing voor 
proefdoeleindenn (art. 15 Bmw) en de vrijstelling of ontheffing voor noodsituaties 
(art.. 16a Bmw). Niet alle richtlijnvereisten zijn hier in de Bmw geïmple-
menteerd.. Zo bevat art. 16a niet de richtlijnvereisten van art. 8, vierde lid, 
inzakee een beperkt en gecontroleerd gebruik. Art. 16a, derde lid, bepaalt slechts 
datt aan de vrijstelling of ontheffing voorschriften kunnen worden verbonden. 

Dee zeer ruime, ongeclausuleerde, bevoegdheid voor de betrokken minister 
omm op basis van art. 16aa vrijstelling of ontheffing te verlenen wanneer 
landbouwbelangenn dat dringend vereisen, past niet in de betreffende richtlijn-
bepalingenn en wordt gebaseerd op het overgangsrecht van richtlijn 91/414. Dat 
iss een wel zeer ruime uitleg van het overgangsrecht, waarmee toepassing van de 
richtlijj  ncriteria kan worden omzeild voor middelen op basis van bestaande 
stoffenn (aldus begin 2004 ook de voorzieningenrechter CBB). 
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Opgebruik-Opgebruik- en uitverkoopregeling 
Dee opgebruikregeling voor niet meer toegelaten middelen (art. 2, vijfde lid), die 
vanoudss alleen was bedoeld voor toelatingsbeëindigingen op verzoek van de 
toelatinghouder,, is jarenlang te ruim gebruikt, namelijk ook bij beëindigingen in 
gevall  van schadelijke nevenwerkingen. Richtlijn 91/414 creëert naast de opge-
bruiktermijnn een aflevertermijn ('uitverkooptermijn'), beide alleen voor intrek-
kingssituaties.. Het CTB legt in 2000 een ruimer gebruik van opgebruik- en 
aflevertermijnenn vast in beleidsregels. Dit beleid houdt bij de president van het 
CBBB geen stand. De president interpreteert het betreffende Bmw-artikel richtlijn-
conform,, hetgeen correspondeert met de oorspronkelijke Bmw-betekenis van het 
artikel.. Ook een gewijzigd CTB-beleid, waarbij opgebruik en uitverkoop bij het 
beëindigenn van toepassingen werd toegestaan, houdt bij de president geen stand 
omdatt het niet voldoet aan wettelijke criteria. In 2003 vindt wetswijziging plaats 
conformm de richtlijn, waardoor opgebruik- en uitverkooptermijnen alleen in in-
trekkingg ssituaties kunnen worden verleend. Het CTB stelt nieuwe beleidsregels 
vast. . 

VoorlopigeVoorlopige toelating en andere uitzonderingen 
Dee richtlijnbevoegdheden inzake de voorlopige toelating voor middelen op basis 
vann nieuwe, nog niet beoordeelde stoffen, zijn geïmplementeerd in art. 24 (voor 
gewasbeschermingsmiddelen)) en art. 25a (voor biociden). Een voorlopige 
toelatingg mag worden verleend indien aan bepaalde vereisten inzake dossiers en 
toelatingscriteriaa wordt voldaan. 

Tenslottee zijn er na de implementatie van de richtlijnen nieuwe uitzon-
deringsmogelijkheden.. De Biocidenrichtlijn vereist voor een biocide met een 
geringg risico alleen een registratie (art. 3, tweede lid, (i)). Dit betekent dat de 
preventievee toets door de lidstaat voor deze middelen vervalt. Een lidstaat moet, 
indienn een dossier is ingediend dat aan de betreffende vereisten voldoet, op basis 
vann een administratieve toets een dergelijk biocide toestaan op de markt, onder 
voorbehoudd van registratie. 

Voorr gewasbeschermingsmiddelen is tenslotte voor de zogenoemde 'essential 
uses'' een uitzondering mogelijk op het reguliere toelatingsstelsel. Deze 
uitzonderingg in het kader van het overgangsrecht van de richtlijn (Commissie-
verordeningg 2076/2002, art. 2, derde lid) mag in Nederland voor vijf stoffen 
wordenn toegepast, via een wijziging van het gebruiksvoorschrift. De verordening 
vereistt daarbij onder meer onderzoek naar alternatieven. 

ConclusiesConclusies procedures 
All  met al is de variëteit aan uitzonderingen en bijzondere procedures in de Bmw 
naa de implementatie van de richtlijnen vergroot. De richtlijnen vereisen een 
restrictievee toepassing van uitzonderingen. De inperking van de discretionaire 
bevoegdhedenn en de overige richtlijneisen zijn in de Bmw nogal eens te ruim 
respectievelijkk onvoldoende geïmplementeerd. Daardoor is de Bmw of de uitvoe-
ringsregelgevingg op diverse punten van de toelatingsprocedure in strijd met de 
richtlijnen.. Ook is de uitvoeringspraktijk niet altijd conform de Bmw. 
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16.33 Beoordeling en besluitvorming 

16.3.116.3.1 Toelatingscriteria inde wet 

Dee wettelijke criteria voor de toelatingsbeoordeling waren lange tijd algemene 
normenn die, behalve voor residuen in voedingsmiddelen, niet waren geopera-
tionaliseerdd in uitvoeringsregelgeving. Vage termen als 'onevenredig', 
'aanvaardbaar',, 'schaden' en 'redelijke zekerheid' kunnen verschillend worden 
geïnterpreteerdd en niet duidelijk is of, en zo ja hoe zwaar diverse belangen 
meewegen.. Wanneer de beleidsmatige invulling van deze criteria bij de rechter 
eindd jaren tachtig en begin jaren negentig geen stand houdt, volgt in 1993 een 
wetswijzigingg waardoor toelatingscriteria bij amvb kunnen worden uitgewerkt. 
Dezee criteria kunnen dan, behalve op schadelijke nevenwerkingen, ook 
betrekkingg hebben op de kwaliteit van bodem, water en lucht. De wettelijke 
criteriaa worden meer gespecificeerd, waardoor bijvoorbeeld het schaden van het 
welzijnn van te bestrijden dieren in een mate die niet aanvaardbaar is, een 
zelfstandigg criterium wordt. Tezelfdertijd wordt een alternatie ventoetsing als 
criteriumm opgenomen, waardoor de beschikbaarheid van een alternatief mee kan 
wegenn in de besluitvorming. Deze alternatieventoetsing wordt evenwel voordat 
dezee kan worden toegepast, geschrapt omdat deze, naar de mening van de 
minister,, niet binnen richtlijn 91/414 past. 

Bijj  de implementatie van richtlijn 91/414 veranderen niet alleen toelatings-
criteriaa maar wordt ook de eis van 'redelijke zekerheid' vervangen door die dat 
'vastgesteld'' moet zijn dat de nevenwerkingen zich niet voordoen. Dat dient te 
gebeurenn 'op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis' 
enn met inachtneming van beginselen voor de beoordeling. Uit de CBB-jurispru-
dentiee is af te leiden dat de beoordeling van de aanvaardbaarheid van milieu-
effectenn en de belangenafweging bij toelating in een ander licht komen te staan 
naa de implementatie. De bescherming van mens en milieu weegt zwaar en de 
belangenafwegingg is beperkt. De richtlijnimplementatie heeft de toelatingscriteria 
verhelderd. . 

Eenn wetswijziging in 2001 introduceert het criterium 'landbouwkundige 
onmisbaarheid',, op basis waarvan voor een beperkt aantal middelen soepeler 
milieunormenn gelden. De regering neemt het standpunt in dat het overgangsrecht 
vann de richtlijn voor deze wijziging, voor middelen op basis van bestaande, nog 
niett op EG-niveau beoordeelde, stoffen ruimte biedt. De overgangsbepalingen 
vann de richtlijn (art. 8, tweede en derde lid) zijn niet geheel duidelijk, zoals ook 
blijktt uit een uitspraak van het Hof van Justitie uit 2001. De belangenafweging 
tenn behoeve van landbouw en ten nadele van milieubescherming, is in de toela-
tingscriteriaa evenwel moeilijk in te passen. Daarnaast is de in deze wetswijziging 
opgenomenn tijdelijke toelating van rechtswege voor bepaalde middelen waarvoor 
geenn aanvraag of dossier is ingediend, in strijd met het stelsel van de richtlijn. 
Dee president van de rechtbank Den Haag concludeert in een - deels onbegrijpe-
lij kk - vonnis dat onvoldoende aannemelijk is dat milieubelangen zijn achtergesteld 
bijj  de landbouwkundige noodzaak en dat niet is voldaan aan de overgangs-
criteria.. Deze onmisbaarheidswetgeving resulteert uiteindelijk niet in toelatingen 
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omdatt aanvragen niet worden ingediend of dossiers niet volledig blijken te zijn. 
Inn 2002 wordt, na diverse amendementen, een bevoegdheid geïntroduceerd 

tott het aanwijzen van stoffen en van rechtswege toelaten van middelen. Het 
CTB-prioriteringsbeleid,, gericht op voorrang voor het beoordelen van middelen 
opp basis van nieuwe stoffen, krijgt hiermee een wettelijke basis. Middelen op 
basiss van aangewezen stoffen worden, in afwachting van de EG-beoordeling van 
dee betreffende stoffen, niet herbeoordeeld, met uitzondering van circa vijfti g 
hoogg risicovolle bestaande stoffen. Het advies van de Raad van State, 
inhoudendee dat de Biocidenrichtlijn geen ruimte biedt voor nieuw beleid in de 
overgangsperiode,, welk beleid bovendien niet in het stelsel van de richtlijn past, 
heeftt geen effect. 

Dee Biocidenrichtlijn introduceert, in de beginselen voor de beoordeling, voor 
biocidenn een afweging van voordelen tegen nadelen. Nog niet duidelijk is hoe 
dezee afweging een plaats zal krijgen binnen de uitgewerkte normstelling voor de 
toelating.. Bij de implementatie van deze richtlijn is in de Bmw toegevoegd dat 
bijj  de toelating op adequate wijze wordt rekening gehouden met de wijze waarop 
hett biocide normaliter wordt gebruikt, de wijze waarop het behandelde materiaal 
kann worden gebruikt en de gevolgen van gebruik en verwijdering van het 
biocide.. Deze richtlijn kent alleen 'niet-aanvaardbare' effecten en geen 
'schadelijkee effecten'. De Bmw-toelatingscriteria zijn hierop niet aangepast. 

Eenn wetswijziging in 2003 introduceert nieuw beleid waarbij toelatings-
criteriaa soepeler worden toegepast, namelijk een ruime uitbreidingstoelating voor 
gewasbeschermingsmiddelenn op basis van bestaande stoffen, waarbij de huidige 
standd van wetenschap en techniek niet toegepast hoeft te worden. De regering 
meentt inmiddels dat het overgangsrecht van richtlijn 91/414 ruimte biedt voor 
hett 'zonder meer' toelaten van middelen waarvan de stoffen nog niet beoordeeld 
zijn.. Dat de regering dit overgangsrecht steeds ruimer uitlegt, blijkt bij 
vergelijkingg met de wijze waarop deze overgangsbepaling in 1995 in de Bmw is 
geïmplementeerd,, in het huidige art. 25, eerste lid, Bmw. Daarbij is alleen art. 
3,, tweede lid, Bmw (inzake de beoordeling van de stof) uitgezonderd, maar niet 
art.. 3, eerste lid, inzake de toelatingsgronden. Het CBB wijst hierop in de 
chloorthaloniluitspraak,, in 1998. Begin 2004 luidt het voorlopig oordeel van de 
voorzieningenrechterr van het CBB dat ook binnen het overgangsrecht de 
toelatingscriteriaa moeten worden toegepast. Al met al zijn sinds 1993 de 
toelatingscriteriaa en de wijze van beoordeling in de Bmw verduidelijkt, maar 
tevenss zijn, deels in strijd met de richtlijnen, de mogelijkheden voor de minister 
enn het CTB om van deze criteria af te wijken sterk uitgebreid. 

16.3.216.3.2 Milieutoelatingscriteria in amvb's en ministeriële regelingen 

Behalvee voor residuen in voedingsproducten ontbreekt vanouds een uitwerking 
vann de toelatingscriteria in concrete normen. Uitwerking van de globale toela-
tingscriteriaa in amvb's en ministeriële regels vindt pas vanaf 1995 plaats. De 
Raadd van State tekent bij deze uitwerking aan dat teveel sprake is van sub-
delegatie. . 

Hett Besluit uniforme beginselen (Bub) implementeert de Uniforme 
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Beginselenn van richtlijn 91/414 voor gewasbeschermingsmiddelen waarvan de 
stoffenn op de bijlage bij richtlijn 91/414 zijn opgenomen. Het Besluit en de 
Regelingg uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 2000 (Bmb en 
Rumb)) bevatten voor de overige gewasbeschermingsmiddelen normen voor 
persistentie,, uitspoeling en aquatoxiciteit. Deze worden later aangevuld met 
normenn voor oppervlaktewater en niet-doelwitorganismen. Een uitwerking voor 
drinkwaterr uit oppervlaktewater en atmosferische verspreiding ontbreekt. Omdat 
opp basis van modelmatige toetsing wordt beoordeeld of normen worden 
overschreden,, heeft de toelatinghouder de gelegenheid op basis van veldproeven 
aann te tonen dat effecten niet onaanvaardbaar zijn ('tenzij- of ontsnappings-
bepalingen'). . 

OvergangsregelingOvergangsregeling en andere uitzonderingen 
Dee regelgeving bevat belangrijke uitzonderingen, met name vanwege overgangs-
bepalingen,, voor middelen op basis van bestaande stoffen die niet aan de normen 
voldoen.. Drie overgangsbepalingen uit het Bmb op grond waarvan oude, 
soepeleree normen mogen worden toegepast, houden bij de rechter geen stand. 
Allereerstt betreft dit middelen waarvoor reeds een aanvraag is ingediend. De 
overgangsbepalingg hiervoor sneuvelt bij het CBB, onder meer omdat de in 
werkingg getreden toelatingsgronden van de richtlijn bij de beoordeling niet buiten 
beschouwingg mogen worden gelaten. Vervolgens oordeelt de president van het 
CBBB dat de onmisbaarheidsregeling voor middelen waarvan het gebruik dringend 
vereistt is, onmiskenbaar onverbindend is omdat een grondslag in de wet 
ontbreekt.. Tenslotte verklaart de president een gewijzigde overgangsbepaling, op 
grondd waarvan landbouwkundig onmisbaar geachte stoffen en middelen kunnen 
wordenn aangewezen en van rechtswege toegelaten, in het voetspoor van de 
eerderee uitspraken, onmiskenbaar onverbindend, vanwege het ontbreken van een 
grondslagg in de Bmw. Om een uitstel van de toepassing van nieuwe normen 
mogelijkk te maken, gaat de wetgever vervolgens over tot wetswijziging, zoals in 
dee vorige paragraaf beschreven. 

Hett Bmb kent ook een uitzonderingsbepaling voor grondontsmettings-
middelen.. Voor deze middelen is alleen een hoeveelheidsregulering opgenomen 
inn het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen. Het CTB toetst 
aanvankelijkk wel aan het Bmb, maar later niet meer. De voorzieningenrechter 
vann het CBB oordeelt evenwel dat het ontbreken van deze toetsing aan de 
toelatingscriteriaa op basis van een dossier in strijd is met richtlijn 91/414. 

Dee vrijstellings- en ontheffingsregeling op basis van art. 16aa sneuvelt begin 
20044 bij de voorzieningenrechter, eveneens vanwege het ontbreken van een 
toetsingg aan de richtlij ncriteria. 

Niet-landbouwbestrijdingsmiddelen/biociden Niet-landbouwbestrijdingsmiddelen/biociden 
Dee normen voor niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (na implementatie van de 
richtlijn:: biociden) worden vanaf 1998 uitgewerkt in het Besluit milieutoela-
tingseisenn niet-landbouw-bestrijdingsmiddelen (Bmnl). Voor aangroeiwerende 
vervenn en houtverduurzamingsmiddelen gelden aanvankelijk overgangsbepalingen 
waardoorr oude normen langer van toepassing blijven. De toepassingsbeperkingen 
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diee in de loop van de tijd worden opgelegd, houden meermalen bij (de 
voorzieningenrechterr van) het CBB geen stand, onder meer vanwege notifi-
catiegebrekenn en vanwege twijfel over de verenigbaarheid met de normstelling 
vann de Stoffenrichtlijn 76/769. 

Overr de normstelling voor koperhoudende aangroeiwerende middelen 
oordeeltt het CTB dat notificatie had moeten plaatsvinden van het toepassen van 
dee 'Bmb-normen' (voor gewasbeschermingsmiddelen) op deze biociden. In 
verbandd met de verlenging van één van de koperhoudende houtverduurzamings-
middelenn oordeelt het CTB dat het persistentiecriterium niet beslissend is nu het 
hierr een 'element' betreft. 

Voorr houtverduurzamingsmiddelen op basis van koperverbindingen (en 
chroom/arseen-zouten)) legt het CBB in 2003 een prejudiciële vraag voor aan het 
Hoff  van Justitie over de ruimte voor aanvullende voorwaarden bij het op de 
marktt brengen en gebruik van een biocide waarvan de werkzame stof is 
opgenomenn op de bijlage van de richtlijn 76/769. Dezelfde prejudiciële vraag 
steltt het CBB voor de middelen op basis van creosoot. Voor gecreosoteerd hout 
zijn,, na het doorlopen van twee kennisgevingsprocedures op basis van art. 95 
EG-Verdragg en verkregen Commissiegoedkeuring, in een Wms-besluit strengere 
normenn vastgelegd dan die in richtlijn 76/769. 

All  met al staat, anders dan bij de gewasbeschermingsmiddelen, bij 
proceduress inzake biociden niet de verbindendheid van het overgangsrecht 
vanwegee soepelere normstelling centraal maar de EG-rechtelijke implicaties van 
dee scherpere nationale normstelling, met name voor de aangroeiwerende 
middelenn en de houtverduurzamingsmiddelen. 

163.3163.3 Dossiervereisten en andere gegevens als basis voor besluitvorming 

Dossiervereistenn voor de te leveren onderzoeksgegevens zijn neergelegd in 
regelgevingg en uitgewerkt in EU-documenten ('guidance documents') of in CTB-
documentenn (Handleiding toelating bestrijdingsmiddelen (HTB) en CTB-
infobulletins)) en in de aanvraagformulieren en toelichtingen. De bevoegdheden 
enn procedures voor het vaststellen van aanvraagformulieren en voor het wijzigen 
vann dossiervereisten zijn niet altijd duidelijk of controleerbaar. De Bmw bepaalt 
datt de betrokken minister regels stelt over de over te leggen gegevens en 
onderzoeksmethodenn (art. 4, tweede lid). Aan het CTB is geen bevoegdheid 
toegekendd tot het vaststellen van dossiervereisten en formulieren. De status van 
CTB-beleidsregelss inzake dossiervereisten maar ook van de EG-'guidance 
documents'' is onduidelijk. 

Dee toelatingsinstantie mag van de toelatingaanvrager niet onnodig onderzoek 
eisenn indien gegevens in een andere lidstaat beschikbaar zijn. Dat is eerst in de 
jurisprudentiee en later in richtlijn 91/414 bepaald. De zorg voor gegevens-
leveringg in deze situaties lag aanvankelijk vooral bij de toelatingsinstantie, aldus 
CBB-jurisprudentiee ('Even Parijs bellen'). Sinds de implementatie van de 
richtlijnn hebben zowel de toelatingaanvragers als de toelatingsinstanties op dit 
puntt verplichtingen. 



5088 Hoofdstuk 16 

OpenbareOpenbare literatuur 
Overr het, naast de dossiergegevens, gebruiken van gegevens uit de openbare 
literatuurr is in het kader van de Bmw niets geregeld. De richtlijnbeginselen 
vereisenn dat ook met andere relevante technische of wetenschappelijke 
informatie,, waarover het bevoegd gezag redelijkerwijs kan beschikken, rekening 
wordtt gehouden (Uniform Beginsel A.2.c en Gemeenschappelijk beginsel 7a). 
Dee Handleiding Toelating Bestrijdingsmiddelen stelt dat het meewegen van 
beschikbaree openbare literatuur uitgangspunt is. Het CTB blijkt in de praktijk 
niett structureel naar openbare literatuur te zoeken, maar gebruikt deze, 
voorzoverr voorhanden, wel ter ondersteuning van de besluitvorming. Hiervoor 
zijnn geen procedures vastgelegd. Meetgegevens worden, afhankelijk van kwaliteit 
enn causaal verband, betrokken bij de besluitvorming, aldus het CTB. 

GeslotenGesloten dossierstelsel 
Dee Bmw bevat sinds 1994 een wettelijke basis voor een beperkt gesloten-
dossierstelsel,, inhoudende dat iedere aanvrager van een toelating in principe 
dezelfdee gegevens levert en alleen na toestemming of na verloop van bepaalde 
tijdd naar eerder geleverde gegevens mag verwijzen. Een toelatinghouder die ver-
wijstt naar een open dossier en niet op de hoogte is van het niet meer 'open' zijn 
vann dat dossier, kan vertraging bij het leveren van onderzoeksgegevens niet wor-
denn aangerekend, zodat procedurele verlenging op haar plaats is, aldus het CBB. 
Ingevolgee deze jurisprudentie moet het CTB dus waken over het 'open' dan wel 
'gesloten'' zijn van de betreffende gegevens. Een toelatinghouder mag niet in het 
vagee naar de openbare literatuur verwijzen, zo blijkt uit de CBB-jurisprudentie. 

Dierproeven Dierproeven 
Terr voorkoming van dubbele dierproeven is een aparte regeling in de Bmw 
opgenomenn voor het leveren van onderzoeksgegevens die zijn gebaseerd op dier-
proeven.. Het CTB heeft een bemiddelende taak bij de onderhandelingen over 
gegevenslevering.. De aanvankelijk beperkte regeling wordt bij de implementatie 
vann richtlijn 91/414 uitgebreid, waardoor de regeling een ruimere werkingssfeer 
krijgtt (qua stoffen die eronder vallen) en ook verder gaat dan de richtlijn. Niet 
dee vraag of toelating verleend is, maar de vraag of onderzoek verricht is, staat 
inn de Nederlandse regeling centraal. De richtlijnregeling betreft alleen de 
aangewezenn stoffen en laat lidstaten bovendien de ruimte om al of niet 
maatregelenn te treffen. 

Dee beperkte uitleg die het CTB geeft aan de reikwijdte van de regeling 
(alleenn voor toegelaten middelen en niet voor onderzoek waarop geen toelatings-
besluitt is gevolgd), sneuvelt bij de president van het CBB. 

Uitt de toelatingspraktijk blijkt dat de regeling zoals opgenomen in de Bmw 
niett werkt. Het CTB heeft in de meer dan tien jaar dat de regeling bestaat nog 
nooitt bemiddeld. 

NieuweNieuwe gegevens na toelating 
Naa toelating geldt voor de toelatinghouder een verplichting tot het melden van 
bepaaldee nieuwe gegevens inzake het bestrijdingsmiddel of de werkzame stof. De 
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Bmww doelt hierbij, in navolging van richtlijn 91/414, op mogelijke gevaarlijke 
gevolgen.. Richtlijn 98/8 doelt op een ruimer scala aan gegevens, waaronder ook 
dee gevolgen waarvan de toelatinghouder redelijkerwijs geacht mag worden op de 
hoogtee te zijn. De mededelingsplicht lijk t overigens geen onderzoeksplicht in te 
houden.. Opmerkelijk is dat op overtreding van de mededelingsplicht geen sanctie 
iss gesteld. 

ToetsingToetsing van beoordeling en besluitvorming 
Tenn aanzien van de inhoudelijke besluitvorming over toelating toetst de rechter 
vanoudss marginaal, waarbij aan de toelatingsinstantie (aanvankelijk de minister, 
laterr het CTB) een ruime beoordelings- en beleidsvrijheid toekomt. Na de imple-
mentatiee van richtlijn 91/414 is de toetsing minder marginaal, zowel met betrek-
kingg tot de interpretatie van onderzoeksgegevens, de levering van onderzoeks-
gevenss (compleetheid dossier) als het hanteren van onderzoeks-modellen. De 
gewijzigdee Bmw, waarin het nu niet meer gaat om 'redelijke zekerheid' maar om 
hett 'vastgesteld zijn' dat geen sprake is van bepaalde effecten en waarin de toela-
tingscriteriaa nu ook in regelgeving zijn uitgewerkt, biedt voor deze minder 
marginalee toetsing ook een duidelijker basis dan de Bmw-oud. 

16.44 Voorschriften voor  handel en gebruik 

16.4.116.4.1 Voorschriften bij de toelating 

Dee voorschriften die bij een toelating krachtens art. 5, tweede - vierde lid, 
wordenn gegeven, zijn veelal middelvoorschriften. Gezien de wijze van toepassing 
vann de bestrijdingsmiddelen zijn de mogelijkheden voor doelvoorschriften 
beperkt.. De voorschriften voor het gebruik zijn vaak zeer gedetailleerd en 
gedifferentieerd,, waardoor naleving en handhaving problematisch kunnen zijn. 
Ditt wordt versterkt door het op de markt houden van middelen die niet aan de 
toelatingscriteriaa voldoen. 

EvenredigheidsvereisteEvenredigheidsvereiste en het stellen van voorschriften 
Hett stelsel van de Bmw gaat ervan uit dat een schadelijke nevenwerking kan 
wordenn voorkomen door het stellen van voorschriften aan het gebruik. De wet 
kentt evenwel geen criteria voor het bepalen van de grens bij het stellen van 
voorschriften.. Onder toepassing van het evenredigheidsbeginsel oordeelt het CBB 
inn de 'muggenstekkers-jurisprudentie' dat het CTB mag afzien van een toelating 
omdatt daar een grens voor het stellen van voorschriften is bereikt. Het betreft 
dann wel een bijzondere situatie: een middel voor niet-professioneel gebruik dat, 
naa inschakeling van een stekker, door verdamping binnenshuis wordt toegepast, 
waarbijj  niet is vastgesteld dat dit middel voor gevoelige groepen geen schadelijke 
uitwerkingg kan hebben. De aard van het risico in combinatie met de wijze van 
toepassingg lijken bij dit oordeel doorslaggevend. 

Dezee toepassing van het evenredigheidbeginsel brengt mee dat de 
discretionairee bevoegdheid voor het CTB om af te zien van een toelating onder 
voorschriften,, beperkt is. In verband met het gebruik van een spuitbus 
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binnenshuiss oordeelt het CBB dat niet op vergelijkbare gronden mag worden 
afgezienn van een toelating. Dat voorschriften, bijvoorbeeld ter voorkoming van 
blootstellingg van kinderen binnenshuis, niet handhaafbaar zijn, is onvoldoende 
redenn een toelating te weigeren, aldus het CBB. 

Bijj  andere toelatingsbesluiten waar twijfels rijzen over de uitvoerbaarheid en 
handhavingg van voorschriften, lijk t er een ruime beoordelingsmarge voor het 
CTBB te zijn bij het stellen van voorschriften. Zo kon een toelating met gecom-
pliceerdee gedetailleerde gebruiksvoorschriften, die afhankelijk waren van een 
bepaaldd bodemtype en per provincie verschillen vertoonden, de toets van het 
CBBB doorstaan, ook uit een oogpunt van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. 

WettelijkWettelijk gebruiksvoorschrift 
Dee Bmw maakt een onderscheid tussen voorschriften die bij de toelating 
'worden'' gegeven en die 'kunnen worden' gegeven (art. 5, tweede lid, (a) en 
(b)).. Tot de tweede categorie behoren bijvoorbeeld doseringsvoorschriften. 
Richtlijnn 91/414 verplicht tot het in de toelating opnemen van eisen die ervoor 
moetenn zorgen dat aan de toelatingscriteria wordt voldaan. Daaruit kan worden 
afgeleidd dat ook doseringsbepalingen, voorzover deze relevant zijn voor het 
voldoenn aan de criteria, handhaafbaar moeten zijn. De discretionaire bevoegdheid 
diee de Bmw hier verleent nu een voorschrift voor een dosering wel kan maar niet 
moetmoet worden gegeven, lijkt , gezien de richtlijnverplichting, te ruim. 

Toelatingsbesluitenn bevatten standaard een 'wettelijk gebruiksvoorschrift', 
waarinn de voorschriften voor de toepassingen zijn opgenomen en een 'gebruiks-
aanwijzing',, waarin ook bepalingen inzake het gebruik zijn opgenomen. In de 
toelatingspraktijkk wordt ervan uitgegaan dat alleen de bepalingen in het wettelijk 
gebruiksvoorschriftt handhaafbaar zijn. Voorzover een doseringsbepaling die 
relevantt is voor het voldoen aan de toelatingscriteria, als niet handhaafbare 
bepalingg in de gebruiksaanwijzing is opgenomen, staat dat op gespannen voet 
mett de richtlijn. 

ReikwijdteReikwijdte van voorschriften bij de toelating 
Art.. 5, tweede lid, Bmw geeft aan waarop de voorschriften bij de toelating 
'onderr meer' betrekking kunnen hebben. Deze voorschriften beogen vanouds een 
'juistt gebruik' te bevorderen. Richtlijn 91/414 omschrijft 'juist gebruik' als het 
voldoenn aan de toelatingsvoorschriften en aan de beginselen van goede gewas-
beschermingspraktijken,, en het waar mogelijk toepassen van de beginselen van 
geïntegreerdee bestrijding. Deze beginselen van geïntegreerde bestrijding hebben 
inn de Bmw geen uitwerking gekregen. De goede gewasbeschermingspraktijken 
wordenn in de Bmw niet genoemd. Het waar mogelijk toepassen van geïnte-
greerdee bestrijding lijk t in artikel 5 beperkt te worden geïnterpreteerd. 

Opp grond van art. 5, derde lid, Bmw, kunnen voor een aantal onderwerpen, 
zoalss verpakking, kleur en samenstelling, nadere voorschriften worden gegeven. 
Dee president van het CBB oordeelt dat dit artikel geen basis biedt voor een 
voorschriftt over een minimumverpakkingsgrootte. Het CTB had een voorschrift 
daarvoorr gesteld voor koperhoudende aangroeiwerende verven, om de verkoop 
aann particulieren tegen te gaan. Het doel van de voorschriften - het bevorderen 
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vann een juist gebruik - komt in de uitspraak niet naar voren. De verpakkings-
voorschriftenn van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering 
bestrijdingsmiddelenn (SIVEB), die niet specifiek op de grootte van de verpakking 
betrekkingg hebben, vormen voor de president kennelijk een onvoldoende basis 
voorr nadere voorschriften inzake de verpakkingsgrootte. 

VoorschriftenVoorschriften inzake behandelde objecten 
Bijj  een toelating kan geen voorschrift worden gegeven dat betrekking heeft op 
hett gebruik van behandelde objecten, nu een dergelijk voorschrift de gebruiker 
niett voldoende duidelijkheid biedt, aldus het CBB over de toelating van een hout-
verduurzamingsmiddel.. Artikel 5 Bmw biedt daarvoor geen grondslag, aldus het 
CBB,, daarbij overwegend dat artikel 5a Bmw de mogelijkheid biedt bij minister-
iëlee regeling voorschriften voor behandelde goederen te geven. Wanneer vervol-
genss het CTB de betreffende toelating intrekt, houdt deze intrekking geen stand. 
Regelgevingg is voor dergelijke voorschriften de aangewezen weg, aldus de voor-
zieningenrechterr van het CBB, daarbij open latend of art. 5a Bmw de basis zou 
moetenn zijn. De bestrijdingsmiddelenregelgeving en jurisprudentie met betrek-
kingg tot behandelde objecten zijn al met al nog onvoldoende uit-gekristalliseerd. 

VoorschriftenVoorschriften in Bmw-regelgeving 
Naastt de voorschriften bij het toelatingsbesluit worden bij of krachtens de Bmw 
regelss en voorschriften gesteld voor de handel in en het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen,, inclusief de verwijdering van resten. Pas sinds de implementatie 
vann richtlijn 91/414 is er een bevoegdheid voor de betrokken minister om regels 
tee stellen over de verwijdering van niet meer toegelaten middelen. Dergelijke 
regelss zijn niet gesteld. Voor de verwijdering van (resten van) gewasbe-
schermingsmiddelenn bestaat er een convenant. 

Dee uitvoeringsregelgeving bevat vanouds regels voor arbeidsomstandigheden. 
Dee basis voor het stellen van regels betreffende de veiligheid en gezondheid bij 
dee arbeid is bij de implementatie van richtlijn 91/414 uitgebreid (art. 13, tweede 
lid).. Doel hiervan is aan te sluiten bij het arbeidsomstandighedenbeleid voor 
anderee stoffen. Hiervan is tot nu toe geen gebruik gemaakt. 

Vanaff  1975 kent de Bmw een brede basis voor het stellen van administratie-, 
meldings-- en registratieregels. Hoewel dergelijke regels een belangrijke 
voorwaardee voor het krijgen van inzicht in de keten, zijn de mogelijkheden van 
dee wet slechts ten dele benut. Regelgeving op dit gebied kwam in de jaren 
negentigg langzaam op gang en er zijn nog altijd lacunes, met name voor 
biociden.. De naleving is problematisch. Ook via het landbouwbedrijfsleven en de 
marktt kwamen registratieverplichtingen tot stand, maar controle en handhaving 
zijnn niet altijd helder geregeld en soms ontbreekt continuïteit. 

Voorr specifieke middelen of toepassingen kwamen in de jaren negentig 
enkelee regelingen voor gecontroleerd gebruik/gecontroleerde distributie tot stand 
(grondontsmettingg met vergunning en verkoop dichloorvos op recept). Hoewel 
dee regelingen als succesvol werden beoordeeld, werd een gecontroleerd stelsel 
nadienn voor andere middelen niet toegepast. 

Inn de negentiger jaren kwam een vakbekwaamheidsregeling voor beroeps-
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matigg gebruik tot stand, eerst voor gewasbeschermingsmiddelen, later ook voor 
professionelee dierplaag- en schimmelbestrijding, op grond waarvan een 
vergunningg (spuitlicentie) vereist is. In 2003 is voorzien in intrekking van de 
licentiee als sanctie bij overtreding van een Bmw- voor schrift. 

Dee Bmw kent sinds 1962 een zorgplichtbepaling. Vanaf 1975 richt deze zich 
opp de zorgvuldigheid in verband met het niet ontstaan van gevaar en op het 
voorkomenn van schade. In 2002 is de bepaling sterk verruimd, met het oog op 
hett bewijs. De passage 'dat geen gevaar ontstaat', is gewijzigd in: 'dat geen 
gevaarr kan ontstaan'. Ook is het voorkomen van schade vervangen door het 
voorkomenn dat middelen of resten buiten het te behandelen object geraken. 

Evenalss andere zorgplichtbepalingen heeft de Bmw-zorgplichtbepaling een 
betrekkelijkk vaag karakter met betrekking tot de gedragingen die eronder vallen 
enn de aard van het gevaar of de schade. Hoewel op onderdelen specifieke 
voorschriftenn het gebruik van de zorgplichtbepaling zouden kunnen beperken, 
blijft ,, gezien de aard en variëteit van de toepassingen van bestrijdingsmiddelen, 
eenn algemene toetsingsmogelijkheid voor (on)zorgvuldig gedrag noodzakelijk. 

16.55 Handhaving 

Dee Bmw kende lange tijd voornamelijk strafrechtelijke sancties. In 2003 zijn de 
bestuursdwangg en de intrekking van de vergunning als bestuurlijke sancties in de 
Bmww opgenomen. De intrekking heeft betrekking op de vergunningen die in het 
kaderr van de Vakbekwaamheidsregeling worden verleend. De bestuurlijke boete 
iss niet ingevoerd, in afwachting van diverse ontwikkelingen. Deze boete lijk t een 
voorr de hand liggende sanctie bij overtreding van het nu in het geheel niet 
gesanctioneerdee art. 9a Bmw, inzake het leveren van nieuwe informatie over 
toegelatenn middelen. Het toezicht op de naleving is in 2002 in de Bmw geregeld. 
Tott dan toe was alleen de opsporing geregeld. 

Uitt de toezichts- en opsporingspraktijk komt begin 1990 naar voren dat 
nalevingg en handhaving van de Bmw-voorschriften problematisch zijn. Vanaf 
19955 staat de handhavingsproblematiek op de bestuurlijke agenda, onder meer 
resulterendd in aanbevelingen tot wets- en beleidswijziging. In 2003 komt 
wetswijzigingg tot stand, waarbij een aantal bewijsproblemen wordt vereen-
voudigdd en waarbij sanctiemogelijkheden worden uitgebreid. Voor de nalevings-
enn handhavingsproblematiek vanwege de steeds gedetailleerdere en gedifferen-
tieerderee voorschriften is nog geen oplossing in zicht. Een handhavingstoets lijk t 
hierr een stap die aan een oplossing kan bijdragen. De nalevings- en handhavings-
problemenn versterken de wenselijkheid van een stelsel van gecontroleerde dis-
tributiee en gebruik, met name voor de middelen die alleen met zeer gedetail-
leerdee of gedifferentieerde voorschriften aan de toelatingscriteria kunnen 
voldoen. . 

Hoewell  het gebrek aan naleving zou kunnen samenhangen met een gebrek 
aann informatie, worden gebruikers van bestrijdingsmiddelen, met name particu-
lieren,, niet systematisch geïnformeerd over mogelijke nadelige effecten van 
toegelatenn middelen. 



SamenvattingSamenvatting en conclusies Bestrijdingsmiddelenwet 513 

16.66 Geheimhouding en openbaarheid 

Art.. 22 Bmw bevat vanouds een ambtelijke geheimhoudingsverplichting. Het 
karakterr van deze bepaling is sterk gewijzigd. Toegevoegd werd een regeling 
voorr de vertrouwelijke behandeling van geleverde gegevens, voor degenen die 
omm geheimhouding verzoeken (art. 22, tweede en derde lid, Bmw jo. art. 27 
Rtb95).. De reikwijdte van het artikel wordt opnieuw ruimer wanneer de Afdeling 
bestuursrechtspraakk in 2000 oordeelt dat art. 22 Bmw een uitputtende 
openbaarmakingsregelingg is die voorgaat boven de Wob. De tekst van art. 22 
Bmww bevat geen basis voor openbaarheids verzoeken. 

Nuu de reikwijdte van art. 22 Bmw is vergroot, lijk t dat mee te brengen dat 
ookk de uitzondering in het eerste lid, voor bestanddelen die schadelijk zijn voor 
menss of milieu, een ruimere reikwijdte heeft. Dit zou, waar het emissies betreft, 
aansluitenn bij de formulering van art. 4, vierde lid, van het Aarhusverdrag. De 
jurisprudentiee van de Afdeling bestuursrechtspraak wijst op een ruimere beteke-
niss van deze uitzonderingsbepaling, maar de CBB-jurisprudentie geeft hieraan 
vooralsnogg geen invulling. 

Toepassingg van art. 22 Bmw brengt mee dat, anders dan bij de Wob, het 
bedrijfsbelangg wordt afgewogen tegen het openbaarheidsbelang. Toepassing van 
hett criterium dat aan de bedrijfsgegevens kostbare onderzoeken ten grondslag 
liggen,, met een reëel gevaar voor concurrentievervalsing, doet bedrijfsbelangen 
zwaarderr wegen dan belangen bij openbaarheid. Deze toetsing lijk t weinig 
restrictief.. Tegelijkertijd geeft het CBB, in de bentazon-jurisprudentie, wel een 
beperktee uitleg aan de niet-vertrouwelijkheid van gegevens op grond van art. 27 
Rtb95,, zoals de beknopte samenvattingen van onderzoeken. Daaraan is al gauw 
voldaan. . 

Opmerkelijkk is dat ook in het kader van een art. 8:29 Awb-procedure een 
partijj  in het beroep, zonder kenbare extra redenen, geen inzage krijgt in 
documentenn waar de beroepsprocedure om draait, en die de emissie naar het 
grondwaterr betreffen. 

All  met al is de openbaarheid van milieu-informatie inzake bestrijdings-
middelenn nog altijd zeer beperkt. Met een 'tweede tekst'-regeling kan het belang 
vann de openbaarheid van informatie over neveneffecten mogelijk meer genuan-
ceerdd worden afgewogen tegen het belang van geheimhouding van bedrijfs-
gegevens. . 

16.77 Rechtsbescherming 

Mett de Bmw-wijziging uit 1993, waardoor ook derde-belanghebbenden met 
betrekkingg tot Bmw-besluiten toegang hebben tot het CBB, is een basis gelegd 
voorr de rechtsbescherming van deze derden. De implementatie van richtlijn 
91/4144 heeft de milieurechtelijke basis versterkt doordat de bescherming van 
menss en milieu tegen neveneffecten van bestrijdingsmiddelen sterker is 
verankerd.. De belangen op dit gebied kunnen door milieu- en consumenten-
organisatiess of andere betrokken organisaties worden ingebracht bij het CBB. De 
inbrengg van milieu-organisaties, middels verzoeken om voorlopige voorziening 
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enn beroepen, heeft tot belangrijke jurisprudentie geleid, waarbij de uitvoerings-
regelgevingg en de toepassing van bevoegdheden door het CTB, veelvuldig door 
dee rechter zijn gecorrigeerd vanwege strijd met de wet of de richtlijn, maar 
waarbijj  ook de Bmw in strijd met de richtlijn werd geoordeeld . 

Dee toegang tot de rechter geldt niet voor alle betrokkenen doordat de 
belangenn van gebruikers, niet zijnde organisaties, en van de producenten van de 
actievee stoffen, als afgeleide belangen worden beschouwd. 

Datt voor derde-belanghebbenden, als gevolg van het bekendmakings- en 
mededelingsregimee van toelatingsbesluiten, een andere bezwaartermijn geldt dan 
voorr direct-belanghebbenden, is uit rechtsbeschermingsoogpunt niet gewenst. 

Dee effectiviteit van de rechtsbescherming is voor de direct- en derde-
belanghebbendenn niet altijd optimaal, onder meer doordat juridische aan-
knopingspuntenn niet altijd de feitelijke geschilpunten weerspiegelen. Deze 
effectiviteitt wordt beperkt doordat het CBB bij wetenschappelijk-technische 
kwestiess slechts zeer sporadisch onafhankelijke deskundigen inschakelt. 

Hett voor mogelijk lange tijd opschorten van de herbeoordeling van een zeer 
groott deel van de middelen op basis van bestaande stoffen, door het vervangen 
vann verlengingsbesluiten door het 'aanwijzen van stoffen en van rechtswege 
toelatenn van middelen', vormt een ernstige inbreuk op de rechtsbescherming, 
voorzoverr deze van rechtswege toelating niet appellabel zou zijn. Eind 2003 
heeftt het CBB evenwel geoordeeld data de aanwijzing geen algemeen verbindend 
voorschriftt is en dientengevolge een voor beroep vatbaar besluit is. 



17.. Bestrijdingsmiddelen in andere regelgeving 

17.11 Inleidin g 

Hett gebruik van toegelaten bestrijdingsmiddelen wordt niet alleen gereguleerd 
doorr de Bmw. Ook andere wet- en regelgeving kan hierop van toepassing zijn, 
onderr meer met het oog op neveneffecten op het milieu. 

Opp bestrijdingsmiddelengebruik in de glastuinbouw kunnen bijvoorbeeld, naast de 
voorschriftenn uit het toelatingsbesluit voor het betreffende middel, en naast Bmw-
regelgeving,, zoals voor opslag van middelen (Bestrijdingsmiddelenbesluit) of voor 
dee behandeling van afvalstoffen (Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembol-
lenn en -knollen), ook regels en voorschriften van toepassing zijn ingevolge de Wet 
milieubeheerr (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Voor de 
teeltt van gewassen in kassen is in principe een Wm- en een Wvo-vergunning 
vereist.. Inmiddels is voor veel glastuinbouwbedrijven de Wm- en de Wvo-vergun-
ningplichtt vervangen door de 'algemene regels' van het Besluit glastuinbouwbedrij-
ven.. De Wet bodembescherming (Wbb) kan aanvullende normen opleveren en een 
productschapsverordeningg kan van toepassing zijn. 

Ookk op bestrijdingsmiddelengebruik buiten de landbouw kan een variëteit aan 
wettenn van toepassing zijn. Voor het bedrijfsmatig gebruik van een houtverduurza-
mingsmiddelmingsmiddel bijvoorbeeld kunnen, naast de voorschriften uit het toelatingsbesluit 
enn Bmw-regelgeving, zoals het Bestrijdingsmiddelenbesluit en de Regeling verwij-
deringg resten en gebruikte verpakkingen houtverduurzamingsmiddelen, de Wm, 
waaronderr het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, en de Wvo van toe-
passingg zijn. Ook het gebruik van verduurzaamd hout kan Wvo-vergunningplichtig 
zijnn en op de behandelde producten kan de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) 
vann toepassing zijn. 

Ditt hoofdstuk inventariseert de regels en voorschriften die bij of krachtens ande-
ree regelgeving dan de Bmw (kunnen) worden gesteld. De reikwijdte van de re-
gelss en voorschriften en de verhouding tot de Bmw worden behandeld. De moge-
lijkhedenn en beperkingen van het reguleren van het gebruik van bestrijdingsmid-
delenn worden onderzocht. De Wm en de Wvo staan in deze behandeling 
centraal.. Achtereenvolgens komen aan de orde de relevante bepalingen in de 
Wm,, inclusief de indirecte lozingen op het oppervlaktewater en de provinciale 
milieuverordening,, de Wvo, de uitvoeringsbesluiten gebaseerd op meerdere 
wetten,, de Wet bodembescherming, de Waterschapsverordening, de Product-
schapsverordening.. Tot slot worden enkele conclusies getrokken over een 
adequaatt regelgevingskader. 
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Opp de product- en stoffenregelgeving wordt heel beperkt ingegaan. De regel-
gevingg op het gebied van natuurbescherming en arbeidsbescherming wordt niet 
behandeld. . 

17.1.117.1.1 Afbakening 

Dee afbakening tussen de Bmw en andere regelgeving is problematisch. De ver-
schillendee wettelijke kaders hebben ieder een eigen invalshoek: de inrichting, de 
handelingg of activiteit, de bedrij fscategorie, de specifieke teelt, het milieucom-
partimentt of het geografische gebied. De Wm reguleert de inrichting. De Wvo 
enn de Wbb reguleren activiteiten, zoals lozingen in het oppervlaktewater of de 
bodem.. De Wm- en Wvo-amvb's zijn teelt- of bedrij fscategorie-gericht. De pro-
vincialee milieuverordening (Prav) is vooral gebiedsgericht. De keur is taakgericht 
enn de productschapsverordeningen zijn sectorgericht. De Bmw tenslotte is pro-
ductgericht.. Gezien deze verschillende invalshoeken bieden voorrangsregels, 
zoalss het voorgaan van de hogere regel boven de lagere en van de specifieke 
regell  boven de algemene, niet altijd voldoende duidelijkheid bij de afbakening 
vann regelgeving. Deze voorrangsregels houden onder meer in dat een hogere 
regell  voorgaat boven een lagere regel en dat een specifieke regel voorgaat boven 
eenn algemene regel. Niet altijd is op voorhand duidelijk wanneer sprake is van 
eenn algemene dan wel van een specifieke regel. 

Dee wetgever regelt de afbakening tussen de verschillende voorschriften 
slechtss ten dele. De Wm, de Wvo en de Wbb bevatten op onderdelen afbake-
ningsbepalingenn met de Bmw, maar niet altijd is duidelijk in hoeverre deze 
anderee regelgeving aanvullend kan werken. Dit hangt samen met de reikwijdte 
vann een regeling en met het al of niet uitputtend geregeld zijn van een onder-
werp. . 

GemeentelijkeGemeentelijke verordeningen 
Dee Bmw bevat alleen een afbakeningsbepaling met gemeentelijke verordeningen. 
Dezee mogen geen bepalingen bevatten over de onderwerpen waarin de Bmw 
voorziett (art. 21). 

Tott 1993 verleende de Bmw gemeentebesturen een bevoegdheid op dit gebied, 
maarr deze werd in het kader van een dereguleringsoperatie beëindigd.' De rege-
ringg merkt hierbij op dat voorschriften over het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
naarr hun aard landelijk moeten worden vastgesteld. Verschil in regelgeving tussen 
gemeentenn kent geen houdbare verdediging vanuit volksgezondheidsoogpunt dan 
well  vanuit het oogpunt van de bescherming van de arbeidshygiëne of het milieu. 
Bijj  verschillen in regelgeving tussen gemeenten zouden tevens voor de toepassers 
problemenn ontstaan indien zij bij de planning over de inzet van bestrijdingsmidde-
lenn rekening zouden moeten houden met de omstandigheid of een bepaald te be-
handelenn perceel geheel of gedeeltelijk in gemeente A of B gelegen is, aldus de 

Art.. 21 Bmw-oud (Stb. 1962, 288). Voorzover bekend werd van deze bevoegdheid nooit gebruik 
gemaakt. . 
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regering.22 Bij deze beëindiging van de gemeentelijke bevoegdheid speelt mee dat 
bevoegdhedenn inzake regionale aangelegenheden inmiddels in het kader van de Wet 
bodembeschermingg aan provinciebesturen waren toegekend (zie par. 17.2.6). 

WetWet milieugevaarlijke stoffen 
Vergelijkbaree afbakeningskwesties als bij de regelgeving voor bestrijdingsmidde-
lenn spelen bij andere product- of stoffenwetgeving waar er verschillende 
wettelijkee kaders zijn voor enerzijds het gebruik van stoffen en anderzijds voor 
gebiedsspecifiekee omstandigheden. Regulering van handelingen met stoffen en 
preparatenn in het kader van de Wms betekent bijvoorbeeld niet dat voor emissies 
vann die handelingen geen andere regelgeving van toepassing kan zijn.3 

Dee afbakening tussen de Bmw en de Wms is geregeld art. 71, eerste lid, 
Wms.. De Wms is niet van toepassing op stoffen en preparaten voorzover daar-
overr regels zijn gesteld bij de Bmw, dan wel zijn of worden gesteld krachtens 
dezee wet. Waar de Bmw niet van toepassing is, dan wel geen regels zijn gesteld 
inn het kader van de Bmw, kan de Wms dus van toepassing zijn op bestrijdings-
middelenn of de werkzame stoffen daarvoor. Dat kan de productie van bestrij-
dingsmiddelenn betreffen, waarop de Bmw niet ziet, maar ook de handel in of het 
gebruikk van bestrijdingsmiddelen, voorzover niet geregeld in de Bmw.4 Enkele 
voorbeelden: : 

-- Het Besluit PAK-houdende coatings en producten Wms 2003 bevat normen voor 
dee handel in en het gebruik van gecreosoteerd hout.5 Het verbod steenkoolteerdes-
tillatenn ter beschikking te stellen aan particulieren dan wel met dit doel voorhanden 
tee hebben, is geregeld in het Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998. 
Ditt Besluit verbiedt ook het aan anderen dan particuliere huishoudens bedrijfsmatig 
terr beschikking stellen of voorhanden hebben van deze stof in verpakkingen van 
minderr dan 20 liter (Zie jurisprudentie inzake een minimumverpakkingsgrootte 
aangroeiwerendee verf, par. 12.1.4.1).6 

-- Het Besluit broeikasgassen Wms 2003 bevat voorschriften inzake de productie, 
dee invoer en het voorhanden hebben van methylbromide.7 Het Besluit ozonlaag 
afbrekendee stoffen Wms 20038 bevat een basis voor het stellen van opleidingseisen 
voorr het werken met apparatuur voor deze stoffen, voorzover niet krachtens de 
Wmm voorschriften zijn gegeven.9 

TKK 1990-1991, 20 319, nr. 6, p. 5. 
Ziee bijvoorbeeld ABRvS 2 november 2000, AB 2001, 51 m.nt. Van Rijswick (overweging 2.3, 
overr de Wvo-vergunningplicht). 
Ziee over de verhouding Wet milieugevaarlijke stoffen - Bestrijdingsmiddelenwet 1962: Jong e.a. 
1991,, deel I, p. 321-327. 
Besluitt houdende wijziging van het Besluit PAK-houdende coatings Wet milieugevaarlijke stoffen 
(gecreosoteerdd hout), Stb. 2003, 104 (art. 8a, 8b en 11). 
Stb.Stb. 2003, 360. 
Stb.Stb. 1995, 657, gewijzigd Stb. 1996, 575 (art. 6). 
Stb.Stb. 1995, 657. 
Stb.Stb. 2003, 360. 
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17.1.217.1.2 Afstemming 

Juridischee afbakeningskwesties beïnvloeden de beleidsmatige afstemming van de 
normstellingg in de verschillende kaders. In hoeverre werken milieu- en water-
kwaliteitsdoelstellingenn bijvoorbeeld door in de toelatingsbesluitvorming of be-
invloedtt de productnormstelling de milieu- en waterkwaliteitsnormen? Zijn de 
productnormenn die worden gesteld bij toelating adequaat voor het realiseren van 
milieu-- of waterkwaliteitsnormen? De afstemming tussen deze nonnen is proble-
matisch.. De volgende voorbeelden geven dat aan. 

Waterkwaliteitsnormenn worden, mede door het gebruik van toegelaten bestrijdings-
middelen,, veelvuldig overschreden.10 Hier doet zich kennelijk een spanning voor 
tussenn de productgerichte normstelling van de Bmw en de meer effectgerichte 
normstellingg van de Wvo."'12 

Bijj  een project van de Arbeidsinspectie op risico's in de glastuinbouw blijken de 
voorschriftenn die de Inspectie hanteert voor het herbetreden van ruimten na behan-
delingg met bestrijdingsmiddelen, niet te sporen met die van de veiligheidsaanbeve-
lingenn op de verpakking.13 

Hett toepassen van een toegelaten bestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat door 
riettelerss in bepaalde rietlanden bedreigt, door aantasting van de habitat, de grote 
vuurvlinder,, die beschermd is in het kader van de Flora- en Faunawet.M 

Dee productgerichte benadering van de Bmw kan aan deze afstemmingsproblemen 
bijdragen.. Deze benadering brengt mee dat de normstelling niet is toegesneden 
opp situaties waar sprake is van concentratie van gebruik of van combinaties van 

Ziee bijvoorbeeld uit de serie RIZA-Watersysteemverkenningen: H.G.K. Teunissen-Ordelman e.a., 
Organochloorbestrijdingsmiddelen,Organochloorbestrijdingsmiddelen, ministerie V&W 1995; H.G.K. Teunissen-Ordelman e.a., 
Aniliden,Aniliden, ministerie V&W 1997. In totaal heeft het RIZA in vijftien studies vrijwel alle 
landbouwbestrijdingsmiddelenn onderzocht, onder meer op het voorkomen in het aquatische milieu 
6(Projectt WSV-stofstudies). Uit deze studies blijkt dat aangetroffen concentraties veelvuldig een 
overschrijdingg inhouden van grenswaarden, (indicatieve) Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus, de 
normm voor oppervlaktewater met een drinkwaterfunctie en de grondwaternorm. De hoogste 
overschrijdingsfactoren,, soms duizenden tot tienduizenden malen, komen vooral bij de insecticiden 
voor.. In grondwater overschrijden vooral herbiciden de grondwaternorm. Zie hierover ook H.G.K. 
Teunissen-Ordelmann e.a., 'Bestrijdingsmiddelen zeer schadelijk voor aquatisch milieu', H20 (29), 
1996-23,, p. 684-688. 
Ookk de mate van naleving en handhaving van de norm kan hierbij uiteraard een rol spelen. 
DezeDeze spanning tussen brongerichte en effectgerichte normstelling speelt in verband met bestrijdings-
middelenn ook op andere terreinen. Zo wordt bijvoorbeeld in een onderzoek naar het gebruik van 
lindaann en de gevolgen daarvan in de Rijn geconcludeerd dat de emissiedoelstellingen van de ICPR 
(Internationall  Commission for the Protection of the Rhine) en de waterkwaliteitsdoelstellingen lijken 
tee conflicteren (J.M. Knoop e.a., Lindane: use, emissions and fate in the Rhine Basin, RIVM 
reports,, 4th quarter 1996, nr. 733008003). 
Nefytoo persbericht, 'Nefyto verrast door project Arbeidsinspectie', 9 augustus 2002, 
<< www.nefyto.nl >. 
P.. Nuvelstijn, Vereniging Natuurmonumenten, telefonische informatie, 25 augustus 2003. 

http://www.nefyto.nl
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verschillendee bestrijdingsmiddelen en daaruit eventueel voortvloeiende cumulatie 
vann effecten. Evenmin is deze normstelling toegesneden op een specifieke ge-
biedskwaliteit. . 

17A17A 3 Evaluaties en beleidsvoornemens voor een betere afstemming 

Datt voor de afbakenings- en afstemmingsproblemen geen gemakkelijke oplossin-
genn bestaan, blijkt ook uit de wijze waarop deze problematiek op beleidsniveau 
regelmatigg terugkeert. 

Bijj  een evaluatie van de uitvoering van het toelatingsbeleid voor bestrij-
dingsmiddelenn merkt de minister van LNV in 1996 op dat de afbakening van 
hett toelatingsbeleid van de Bmw met het vergunningenbeleid krachtens de 
milieuwetgevingg onduidelijk is. De milieubeoordeling bij een toelating gaat uit 
vann een geschematiseerde standaard-praktijksituatie. Dit kan ertoe leiden dat 
regionaall  of lokaal niet wordt voldaan aan grenswaarden van het milieubeleid. 
Landbouwkundigee oorzaken of geografische omstandigheden (concentratie-
gebieden)) dan wel een kwetsbare functie van een gebied (drinkwaterfunctie) 
kunnenn hiervan oorzaak zijn. De Wm en de Wvo kunnen dan het toelatings-
beleidd van de Bmw aanvullen. Op basis van een verkennende studie naar de 
verhoudingg tussen de diverse wetten kan worden bezien of het nodig is 
aanvullendee gebiedsspecifieke maatregelen te treffen, aldus de minister.15 De 
ministerr van V&W benadrukt het belang van aanvullende gebiedsgerichte 
maatregelen,, gericht op maatwerk, onder meer via de Wvo-vergunning.16 

Inn 1997 luidt het regeringsvoornemen dat afstemming tussen het Bmw-
toelatingsbeleidd en het Wvo-waterbeleid zal worden gerealiseerd door uit te 
gaann van dezelfde norm, het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR).17 Vrijwel 
tezelfdertijdd concludeert de minister van LNV dat het realiseren van de MTR-
normm niet voor alle watersystemen en toepassingen haalbaar zal zijn.18 De 
passagee inzake de afstemming tussen toelatingsbeleid en waterbeleid door 
toepassingg van dezelfde norm is in de regeringsbeslissing verdwenen. Op de 
problematiekk van afstemming van product-, emissie- of kwaliteitsnormstelling 
wordtt niet meer ingegaan. Wel wordt duidelijk dat kwaliteitsdoelstellingen 
voorr veel stoffen niet worden gehaald. 'Fasering in de tijd' en 'differentiatie 
naarr type waterlopen' is nu het devies.19 

Inn 2000 vermeldt de toelichting bij het Lozingenbesluit Open teelt en 
veehouderijj  dat de regering de afbakening tussen de Bmw en de Wvo 

TKK 1995-1996, 21 677, nr. 24, p. 3, met verwijzing naar het Evaluatierapport over de uitvoering 
vann het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen (Den Haag 1995) en het rapport 'Regelgeving 
emissiebeperkendee maatregelen oppervlaktewater' (in het kader van de Bestuursovereenkomst 
Uitvoeringg MJP-G), Nr. N033193.Z26, april 1996. 
Brieff  minister V&W , 16 januari 1996, TK 1995-1996, 21 250, nr. 37, Derde Nota Water-
huishouding. . 
Vierdee Nota Waterhuishouding, regeringsvoornemen, Den Haag: 1997, p. 74. 
Brieff  minister LNV, 21 oktober 1997, TK 1997-1998, 21 677, nr. 43, p. 4. 
Vierdee Nota Waterhuishouding, regeringsbeslissing, Den Haag: 1998, p. 84-85. 
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fundamenteell  zal bezien. Voor het stellen van voorschriften met betrekking tot 
lozingenn worden beide wetten als gelijkwaardig beschouwd, aldus de 
toelichting.. Daarbij wordt tevens vermeld dat de Raad van State in zijn advies 
kanttekeningenn plaatst bij de verhouding tussen de Wvo en de Bmw ten 
aanzienn van de bevoegdheidsverdeling en objectbepaling. De Raad bepleit een 
fundamentelee beschouwing, aldus de regering.20 

Voorzoverr bekend is een dergelijke beschouwing nog niet gepubliceerd. 
Hett NMP 4 constateert in 2001 dat concentraties van bestrijdingsmiddelen 
bovenn het MTR in het oppervlaktewater nog in aanzienlijke mate voorkomen. 
Eenn substantiële verbetering is niet waarneembaar. Bij intensivering van 
grondgebruikk zal eerder sprake zijn van een toename. De blootstelling zal op 
eenn niveau van Verwaarloosbaar Risico (VR) gebracht moeten worden. Die 
verscherpingg is lastig omdat de EU-toelatingscriteria uitgaan van toelating op 
MTR-niveau,, aldus het NMP, vervolgens concluderend dat de certificering, 
hett invoeren van heffingen en aanscherping van het Lozingenbesluit via een 
omwegg zal moeten bijdragen aan het realiseren van de VR-norm.21 

Inn 2001 worden bij de toelatingsbeoordeling door het CTB de MTR's niet 
altijdd toegepast, omdat dit niet zou passen in de beoordelingsmethodiek van de 
Bmw-uitvoeringsregelgeving,, zoals het Besluit milieutoelatingseisen 
bestrijdingsmiddelenn en, in het verlengde daarvan, van de EG-regelgeving.22 

Toelatingsnormenn lijken hier niet adequaat voor het behalen van waterkwali-
teitsnormen. . 

Nuu amvb's en regels nogal eens op meerdere wetten worden gebaseerd (zie par. 
17.4),, lijk t de afbakenings- en afstemmingsproblernatiek meer naar de 
achtergrondd verdwenen te zijn. 

17.22 De Wet milieubeheer 

17.2.117.2.1 Verhouding Wet milieubeheer - Bestrijdingsmiddelenwet 

Dee Wet milieubeheer (Wm) bevat voor het onderdeel afvalstoffen een 
afbakeningsregelingg met de Bmw. Art. 22.1, zesde lid, Wm luidt: 

'Hoofdstukk 10 is niet van toepassing op gedragingen, voor zover daaromtrent 
voorschriftenn gelden, die zijn gesteld bij of krachtens: de Bestrijdingsmiddelenwet 
19622 (...), behoudens voor zover uit de bepalingen van die wetten of van deze wet 
anderss blijkt.' 

Stb.Stb. 2000, 43, p. 104-105. 
NMPP 4, p. 140. 
Jelkaa Appelman, Theo Broek, 'Landbouwbestrijdingsmiddelen: waarom wijken toelatingsnormen 
aff  van MTR's', H20 21-2001, p. 25-27. 
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Bmw-bepalingenn inzake afvalstoffen gaan daarmee in principe vóór die van de 
Wm.. De Wm-bepalingen treden dan terug, maar voorzover Bmw-voorschriften 
ontbreken,, kunnen Wm-afvalstoffenbepalingen van toepassing zijn. 

Dee Bmw bevat slechts enkele bepalingen over de afvalfase van bestrijdingsmidde-
len.. Zo geldt er een verbod om verpakkingen of resten bestrijdingsmiddel zo te 
verwijderenn dat deze in het oppervlaktewater, in de bodem van een grondwater-
beschermingsgebiedd of langs de openbare weg terecht (kunnen) komen.23 Ook 
zijnn er enkele regelingen voor het verwijderen van resten van specifieke midde-
len.244 Sinds de implementatie van richtlijn 91/414 kan de minister regels stellen 
voorr het verwijderen van een niet meer toegelaten middel (Bmw art. 2, zesde lid). 
Ditt is tot op heden niet gebeurd.25 

Hoofdstukk 8 Wm (inrichtingen) treedt, gezien de afbakeningsbepalingen van de 
Wm,266 niet terug voor de Bmw, zo is in de jurisprudentie vastgesteld. Zie daar-
overr de volgende paragraaf. 

Ookk andere onderdelen van de Wm kunnen betrekking hebben op bestrij-
dingsmiddelen.. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bepalingen inzake de Provinciale 
milieuverordeningg en voor die inzake het Nationale milieubeleidsplan. Zo moet 
ookk het CTB bij de toelatingsbesluitvorming rekening houden met het NMP.27 

Hett milieubeleidsplan kan vooraf een zekere richting geven aan aard en zwaarte 
vann de mee te wegen milieubelangen. Dit wil niet zeggen dat aan het milieube-
langg een zwaarder gewicht wordt toegekend dan aan andere belangen.28 

17.2.217.2.2 Jurisprudentie Wm-vergunningvoorschriften bestrijdingsmiddelen 

Hett is vaste jurisprudentie dat de Wm-vergunning voorschriften kan bevatten die 
dee Bmw-voorschriften aanvullen. De jurisprudentie hierover werd in de loop van 
dee tijd steeds duidelijker. Uit jurisprudentie van de Kroon kon indertijd nog 
wordenn geconcludeerd dat in het kader van de Hinderwet geen bepalingen moch-
tenn worden gesteld inzake toegelaten bestrijdingsmiddelen. Het gebruik is toelaat-
baarr voorzover dit gebruik in het kader van de Bmw is toegestaan, aldus de 
Kroonn in 1982.29 De latere jurisprudentie gaat evenwel in een andere richting. 

Bmww art. 13, eerste lid, jo. Bestrijdingsmiddelenbesluit art. 13, tweede lid. 
Krachtenss art. 13, derde lid (voorheen vierde lid) Bm-besluit: Regeling verwijdering resten en 
gebruiktee verpakkingen houtverduurzamingsmiddelen en Regeling verwijdering dompelvloeistof 
bloembollenn en bloemknollen. 
Well  is er een convenant en bijbehorende productschapsverordening inzake de verwijdering van 
restantenn (zie par. 17.7). 
Zoalss neergelegd in de art. 22.1 en 13.1 Wm. 
Wmm art. 4.6, derde lid jo. de Wm-bijlage. Zie onder meer NMP 3 p. 111, inzake afstemming 
toelatingscriteriaa voor bestrijdingsmiddelen met Wvo- en Wm-normstelling (eenduidige waarde 
voorr MTR voor elk gewasbeschermingsmiddel) en NMP 4, p. 140, inzake het bereiken van het 
Verwaarloosbaarr Risico. 
Alduss TK 1990-1991, 21 163, nr. 5, p. 20. 
KBB 20 december 1982, AB 1983, 232 m.nt. FO. 
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Dee Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in 1994 op basis van de Hinderwet dat 
aanvullendee eisen gesteld kunnen worden. 

Inn een zaak over een boomkwekerij bepaalt de Afdeling dat de Bestrijdingsmid-
delenwett er niet aan in de weg staat om aan een vergunning ingevolge de Hinder-
wett voorschriften te verbinden aangaande de toepassing van bestrijdingsmiddelen, 
teneindee te voorkomen dat buiten de inrichting gevaar, schade of hinder optreedt. 
Hett betreft in casu voorschriften ter voorkoming van drift bij de toepassing van 
bestrijdingsmiddelenn (windsnelheid, temperatuur).30 

Uitsprakenn inzake glastuinbouwbedrijven bevatten indertijd vergelijkbare overwe-
gingenn in verband met voorschriften ter beperking van gevaar, schade en hin-
der.311 De Hinderwetvergunning kon ook afstandseisen voor het gebruik van be-
strijdingsmiddelenn bevatten.32 Dat werd gecontinueerd onder de Wm. 

Eenn afstand van 16,7 meter tussen kas en woning wordt door de rechter als te 
geringg beoordeeld om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan 
veroorzaken,, in voldoende mate te beperken. Op grond van de resultaten van 
emissie-onderzoekk en op grond van de toxiciteitsgegevens van het betreffende 
middell  neemt de Afdeling aan dat tenminste 25 meter afstand vereist is. De lagere 
afstandseisenn leiden tot vernietiging van de Wm-vergunning.33 

Ookk de toepassing in niet-landbouwinrichtingen kan via de Hinderwet/Wm-ver-
gunningg aanvullend op de Bmw worden gereguleerd: 

Dee Afdeling overweegt in 1996 over een vergunning voor een reparatiebedrijf voor 
schepenn en voor het lozen van afvalwater als volgt. Ofschoon gebruik van de 
middelenn ten behoeve van de scheepvaart niet in strijd is met de Wet milieugevaar-
lijk ee stoffen of de Bestrijdingsmiddelenwet, moet worden bezien of aan het gebruik 
beperkingenn dienen te worden gesteld op grond van de Hinderwet respectievelijk 
dee Wet verontreiniging oppervlaktewateren.34 

Hoewell  in deze laatste zaak de betreffende voorschriften niet mochten worden 
gesteld,, blijkt uit de overweging van de rechter dat zowel Hinderwet als Wvo in 
principee aan het gebruik beperkingen kunnen stellen voor middelen die op grond 
vann de Bmw zijn toegelaten.35 

Inn 1999 oordeelt de Afdeling dat voorschriften opgenomen in, of gesteld 

300 ABRvS 14 januari 1994, Gst. 1994, 6995.9 m.nt. Uylenburg, M en R 1994/11, 96K (boom-
kwekerijj  Sint Oedenrode). 

311 Bijvoorbeeld ABRvS 5 augustus 1994, G05.92.2264 (Maatschap Van de Riet, Etten Leur), n.g. 
322 Zie bijvoorbeeld ook ABRvS 18 juli 1994, G05.90.1577 (Van Meer, Breda) en 18 juli 1994, 

G05.91.10188 (Jansen, Etten Leur), beide n.g.; ABRvS 6 januari 1995, M en R 1995/10, 60K. 
""  ABRvS 18 mei 1995, M en R 1995/11, 69K. 
344 ABRvS 28 mei 1996, ABkort 1996, 503. 
355 Op afstandseisen die in WRO-kader worden gesteld, wordt hier niet ingegaan. Zie bijvoorbeeld 

ABRvSS 13 mei 2000, M en R 2000/5, 103K; ABRvS 11 januari 2001, M en R 2001/3, 39K. 
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krachtenss de Bmw, niet tot gevolg hebben dat de desbetreffende milieuaspecten 
niett zouden mogen leiden tot het weigeren van een vergunning of tot het stellen 
vann voorschriften krachtens de Wm. De Wm treedt hier dus niet terug voor 
hetgeenn in het kader van de Bmw is geregeld. De Afdeling baseert dit op de 
Wm-systematiekk inzake de verhouding van de Wm tot andere wetten, zoals neer-
gelegdd in de art. 22.1 en 13.1 Wm. 

Hett betreft een serie van zes uitspraken over de toepassing van bestrijdingsmidde-
lenn in kassen en bijbehorende afstandsnormen. De Afdeling overweegt dat er geen 
aanleidingg bestaat aan te nemen dat bij de toepassing van hoofdstuk 8 Wm sprake 
iss van een terugtred voor het geregelde bij of krachtens de Bmw. In de afbake-
ningsbepalingg van art. 22.1 Wm is alleen hoofdstuk 10 Wm genoemd. Bovendien 
wordtt de Bmw niet genoemd in art. 13.1, tweede lid, Wm, bij de wetten die het 
bevoegdd gezag bij de vergunningverlening kunnen beperken bij het beoordelen van 
dee vergunningaanvraag naar de mate waarin het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
nadeligee gevolgen heeft voor het milieu, aldus de Afdeling (Wm art. 13.1, tweede 
lid,, jo. art. 8.9 en 8.11).36 

Dezee uitspraken maken duidelijk dat in de Wm-vergunning, ook als een onder-
werpp in de Bmw geregeld is, ter bescherming van het milieu voorschriften kun-
nenn worden gesteld waardoor het bestrijdingsmiddelengebruik beperkt of verbo-
denn kan worden. 

17.2.317.2.3 Het beperkte begrip inrichting 

Dee betekenis van de Wm-vergunning voor de regulering van het bestrijdings-
middelengebruikk is sterk afgenomen door de inperking van het Wm-begrip in-
richting.. De Wm beschouwt als één inrichting: ' . .. installaties die onderling 
technische,, organisatorische of functionele bindingen hebben en in eikaars on-
middellijkee nabijheid zijn gelegen' (art. 1.1, vierde lid Wm). Sinds 1995 oordeelt 
dee Afdeling dat de gronden van een akker- of tuinbouwbedrijf en het bedrijf zelf 
niett één inrichting vormen. De Afdeling komt hiermee terug op haar eerdere 
standpunt.37 7 

Dee Afdeling overweegt dat de fysieke nabijheid tussen de gronden en het bedrijf 
inn casu niet noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering. De inrichtingen in 
kwestiee zijn wel grondgebonden maar niet plaatsgebonden. De toevallige omstan-
digheidd dat in bepaalde situaties de grond in de directe nabijheid van het bedrijf is 
gelegen,, doet hieraan niet af. De omschrijving van het begrip 'akker- of tuinbouw-
bedrijff  in het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, welke erop duidt dat 

ABRvSS 23 juli 1999, Gst. 2000, 7111.12 m.nt. HvG, M en R 2000/1, nr. 5 m.nt. Vogelezang-
Stoutee onder nr. 6, JM 1999, nr. 133 m.nt. Zigenhorn, BR 1999, p. 956. 
Zoalss eerder geformuleerd in ABRvS 6 juni 1994, M en R 1994/9, 80K, Gst. 1995, 7004.9 
m.nt.. Uylenburg (tuinbouwbedrijf Oudenbosch). De Afdeling concludeert hier (nog) dat, gezien 
dee bindingen tussen gebouwen en gronden, de gronden deel uitmaken van de inrichting. 
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slechtss een deel van het bedrijf als inrichting moet worden beschouwd, is, gezien 
dee niet noodzakelijke fysieke nabijheid, niet strijdig met het inrichtingenbegrip uit 
dee Wm.38 

Dezee inperking van het begrip inrichting heeft tot gevolg dat bij akker- en tuin-
bouwbedrijvenn met open-grondteelt de landerijen niet tot de inrichting beho-
ren.399 Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen op deze gronden kunnen geen 
Wm-vergunningvoorschriftenn worden gegeven. In zijn annotatie bij deze uit-
spraakk wijst Nijhoff op de milieuhygiënische consequenties, onder meer voor 
bestrijdingsmiddelen.. Hij oppert dat neveneffecten van het gebruik van bestrij-
dingsmiddelenn (zoals bijvoorbeeld gezondheidsschade voor omwonenden) moge-
lij kk gezien kunnen worden als indirecte gevolgen van het in werking zijn van de 
inrichting.. Deze gevolgen dienen dan bij de beslissing op de vergunningaanvraag 
tee worden betrokken. De Afdeling bestuursrechtspraak is in 1997 een andere 
meningg toegedaan. 

Dee verruimde reikwijdte van Hinderwet en nadien de Wet milieubeheer biedt geen 
mogelijkheid,, ter beperking dan wel voorkoming van indirecte hinder, voorschrif-
tenn te stellen ten aanzien het gebruik van boomgaarden, aldus de Afdeling. Daarbij 
verwijstt de Afdeling naar de voorbeelden uit de memorie van toelichting bij de 
wetswijzigingg Hinderwet voor de verruimde reikwijdte (aan- en afrijden auto's, 
aantastingg landschappelijke, natuurwetenschappelijke, recreatieve en ecologische 
waarden).. Het begrip indirecte hinder dient in het licht van deze voorbeelden te 
wordenn gehanteerd. 
Dee vergunningvoorschriften inzake een windscherm en het spuiten bij windstil 
weerr hadden niet gesteld mogen worden. Dat gold ook voor de afstandseis nu deze 
betrekkingg had op de boomgaard. In casu bleek het Besluit akkerbouwbedrijven 
milieubeheerr van toepassing. Dat dit Besluit geen voorschriften bevat met betrek-
kingg tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de boomgaard, is voor de Afde-
lingg geen aanleiding het Besluit onverbindend te achten. De voorschriften hebben 
uitsluitendd betrekking op de inrichting en daar behoort de boomgaard niet toe.40 

Terwijll  de Afdeling in 1994 oordeelt dat voorschriften ter beperking van drift 
terechtt in de vergunning van een boomkwekerij zijn opgenomen, houden verge-
lijkbaree voorschriften voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in een boom-
gaard,, in laatstgenoemde uitspraak, geen stand. Voorschriften ter beperking van 
dee verspreiding van bestrijdingsmiddelen bij het spuiten, kunnen, gezien deze 

ABRvSS 1 december 1995, AB 1996, 128 m.nt. FM, M en R 1996/7,8 nr. 73 m.nt. Nijhoff, Gst. 
1996,, 7043.7 m.nt. HJ.A.M. van Geest en T.E.P.A. Lam. 
Hetzelfdee geldt voor weilanden bij veehouderijen (ABRvS 19 januari 1996, MilieuRechtspraak 
1996/44 nr. 12). 
ABRvSS 16 januari 1997, M en R 1997/6, nr. 72, JM 1997', nr. 5. Schade aan natuurwaarden van 
eenn natuurwetenschappelijk waardevol gebied, veroorzaakt door een verminderde inzijging van 
regenwaterr in de bodem, valt wel onder de reikwijdte van art. 13 Hinderwet. Het betrof hierbij 
onderr meer een aantasting van het landschap met negatieve gevolgen voor dassen en weidevogels 
(ABRvSS 21 maart 1997, BR 1997, p. 578). 
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uitspraak,, ook niet via de weg van de 'indirecte hinder' in de vergunning worden 
opgenomen.. Als gevolg van de inperking van het inrichtingenbegrip heeft de 
Wm-jurisprudentiee inzake bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw vooral op 
dee glastuinbouw betrekking.41 

Geconcludeerdd kan worden dat door de beperkte uitleg van het inrichtin-
genbegripp veel landbouwtoepassingen van bestrijdingsmiddelen niet onder de 
Wm-vergunningg vallen. Dit beperkt de betekenis van de Wm-vergunning voor 
hett bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw. Deze beperking wordt versterkt 
doorr de opkomst van de hierna te behandelen 'algemene regels'. 

17.2.417.2.4 Wet milieubeheer 'algemene regels' voor bestrijdingsmiddelen 

Dee Wm-vergunningplicht geldt niet voor inrichtingen die bij algemene maatregel 
vann bestuur op grond van art. 8.40 Wm zijn aangewezen. 

Hett gaat hier om categorieën inrichtingen waarvoor bij amvb regels worden gesteld 
terr bescherming van het milieu. De inrichtingen hebben een meldingsplicht. Het 
bevoegdee gezag (veelal burgemeester en wethouders) kan - voorzover het betref-
fendee besluit daartoe de ruimte biedt - nadere eisen stellen. De herziening van de 
amvb'ss in het kader van de MDW-operatie42 heeft als doel meer bedrijven onder 
dee amvb's te brengen en de eenvoud en handhaafbaarheid van de voorschriften te 
vergroten.. De herziene amvb's - 'amvb's nieuwe stijl' - werken meer met doel-
voorschriften.43 3 

Vann de amvb's die voor bestrijdingsmiddelengebruik relevant (kunnen) zijn, 
wordenn hierna onderdelen behandeld die specifiek betrekking hebben op 
bestrijdingsmiddelen.. Het betreft de besluiten inzake akkerbouw-, 
melkrundveehouderij-,, bedekte teelt- en bouw- en houtbedrij ven. De amvb's die 
gebaseerdd zijn op meerdere wetten, komen in par. 17.4 aan de orde. 

Opp meer algemene vragen in verband met deze 'algemene regels' wordt niet 
ingegaan,, zoals de vraag of het gebruik van 'algemene regels' op gespannen voet 
staatt met de EG-regelgeving, waar deze een vergunningenstelsel vereist44 en de 
vraagg naar mogelijke strafrechtelijke implicaties van de vervanging van de 
vergunningg door regelgeving.45 

411 Zie over gevolgen en achtergronden van het beperkte inrichtingenbegrip bijvoorbeeld R.A.J. van 
Gestell  in zijn noot bij ABRvS 12 maart 2001, M en R 2001/10, nr. 107. De annotator noemt angst 
voorr praktische complicaties en te verwachten afstemmingsproblemen met bijzondere wetgeving als 
mogelijkee achterliggende redenen voor de beperking van het inrichtingenbegrip. 

422 Operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit, laatste voortgangsrapportage: TK 
2002-2003,, 24 036, nr. 284. 

433 TK 2000-2001, 24 036, nr. 186, p. 3-4. 
444 Zie hierover Veltkamp 1998, p. 225-225 en 354. 
455 Zie over de toepassing van de norm bij de verandering van wetgeving: Hendriks 1997, p. 85-90. 

Ziee ook HR 13 februari 1996, M en R 1996/7/8, nr. 75 m.nt. Hendriks. Deze zaak betrof het 
Besluitt akkerbouwbedrijven Wet milieubeheer. De Raad oordeelt dat de wetgever met het stellen 
vann de regels de strafrechtelijke handhaving van de vergunningvoorschriften niet heeft willen 
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Vann een evaluatie-onderzoek naar de wenselijkheid van de voortgaande 
reguleringg van inrichtingen via amvb's ex art. 8.40 Wm, waarbij de vraag aan 
dee orde was of deze amvb's het proces van duurzame ontwikkeling 
ondersteunen,, luidt één van de conclusies dat deze amvb's niet bijdragen aan een 
duurzamee ontwikkeling. Dit hangt onder meer samen met de beperkte mogelijk-
hedenn tot aanpassing van voorschriften aan de bedrij fs specifieke situatie. De 
terughoudendheidd van het bevoegd gezag bij het stellen van nadere eisen ver-
sterktt deze tendens.46 

117.2.7.2.4.14.1 Het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer 
Hett Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer47 bestrijkt een groot deel van de 
akker-- en tuinbouwbedrijven met open grondteelt (waaronder boom-, bloembol-
len-- en fruitteelt). In de literatuur worden de amvb-eisen gekarakteriseerd als 
gangbaree milieueisen die aan akkerbouwbedrijven worden gesteld.48 

Dee criteria om onder deze am vb te vallen - entree-eisen - zijn ruim, waardoor de 
meestee akkerbouwbedrijven geen vergunning meer nodig hebben. Ook bedrijven 
mett een beperkte glasopstand49 kunnen onder deze amvb vallen. Voor 
bestrijdingsmiddelenn is er het criterium dat een bedrijf ten hoogste 1000 kg mag 
bewaren,, behoudens tijdelijke opslag ten behoeve van direct gebruik. Voor bepaal-
dee bedrijven is de amvb van toepassing indien de afstand tot een woning van 
derdenn niet minder is dan tien meter (art. 1). Daarbij moet bedacht worden dat 
dezee afstandscriteria betrekking hebben op het Wm-vergunningplichtige deel van 
hett bedrijf, dat wil zeggen niet op de landbouwgronden.50 De amvb bevat de 
volgendee middelvoorschriften voor bestrijdingsmiddelen: 

dompelbadenn met bestrijdingsmiddelen (vloeistofdichte vloer); 
hett bewaren van bestrijdingsmiddelen (dit moet voldoen aan de art. 8-12 van 
hett Bestrijdingsmiddelenbesluit);51 

overigee eisen aan de opslagruimte van bestrijdingsmiddelen (eisen voor vloer, 
waterleiding,, verwarming en ventilatie); 

prijsgeven.. De voorheen aan de vergunning verbonden strafbedreiging is nu verbonden aan het 
niett in acht nemen van de meldingsplicht en aan de overtreding van de voorschriften bij of 
krachtenss het Besluit gegeven. Zie ook Hendriks en Wöretshofer 2002, p. 104-113. 
'Grenzenn aan de algemene regel? Een evaluatieonderzoek naar de wenselijkheid van de 
voortgaandee regulering van inrichtingen via amvb's ex art. 8.40 Wm, Centrum voor Milieurecht, 
Universiteitt van Amsterdam en KPMG Milieu, 2002, in: De nieuwe algemene regels, Advies van 
dede Evaluatiecommissie Wet milieubeheer inzake de nieuwe algemene regels ingevolge artikel 8.40 
WetWet milieubeheer, (advies van juni 2002, ECWM 2002/10), Den Haag: 2002. 
Stb.Stb. 1994, 107, zoals laatstelijk gewijzigd Stb. 2002, 109. 
L.. Bomhof, 'Het Besluit akkerbouwbedrijven Wet milieubeheer', AR 1994, p. 274-281, in het 
bijzonderr p. 278. 
Inn 2002 verhoogd tot 2500 m2 aan permanente opstand. 
Alduss de toelichting op art. 1, tweede lid, onderdelen a en b, p. 47, van het Besluit. 
Dezee verwijzing naar Bmw-voorschriften is opgenomen om controle door het gemeentelijk 
bevoegdd gezag mogelijk te maken. Ten aanzien van het Bestrijdingsmiddelenbesluit is 'de 
gemeente'' voor de controle op de naleving niet het bevoegd gezag (toelichting bij het Besluit, p. 
36). . 
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maatregelenn tegen het morsen van bestrijdingsmiddelen; 
bedrijfsafvall  water afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitappara-
tuur,, gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen, mag niet zonder 
fysisch/chemischee behandeling in een riolering worden gebracht52; 
err geldt een zorgplicht tot het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken 
vann de nadelige gevolgen voor het milieu van de inrichting.53 

Dee voorschriften voor bestrijdingsmiddelen in deze amvb verwijzen deels naar 
Bmw-voorschriftenn en vullen de bestaande Bmw-regelgeving zeer beperkt aan. 
Dezee beperkte betekenis hangt samen met het beperkte inrichtingenbegrip, waar-
doorr geen voorschriften worden gesteld voor activiteiten op de landbouwgron-
den.. De Afdeling bestuursrechtspraak ziet in de omstandigheid dat de amvb voor 
bestrijdingsmiddelenn geen voorschriften voor een (niet tot een inrichting behoren-
de)) boomgaard bevat, geen aanleiding de amvb onverbindend te verklaren.54 

Ookk voor het omgaan met bestrijdingsmiddelen binnen de inrichting zijn er in de 
amvbb zeer beperkt voorschriften en ontbreken sectorgerichte voorschriften. De 
amvbb bevat geen meet- en registratievoorschriften voor bestrijdingsmiddelen en 
geenn bepalingen inzake afvalverwijdering. De mogelijkheid om nadere eisen te 
stellenn ontbreekt voor de genoemde voorschriften. 

Dee '8.40-amvb-problematiek', zoals teveel detaillering en te veel middel-
voorschriften,555 lijk t hier voor bestrijdingsmiddelen niet aan de orde te zijn. 
Indertijdd werd voorzien dat deze 'oude-stijl-amvb'56, zou opgaan in een Besluit 
landbouwbedrijvenn en gemechaniseerde loonbedrijven dan wel zou worden sa-
mengevoegdd met het hierna genoemde Besluit melkrundveehouderijen.57 Dat is 
medioo 2003 nog niet gebeurd. 

117.7.2.4.22.4.2 Het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer 
Hett Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer58, dat tot stand kwam onder de 
Hinderwet,, is qua systematiek vergelijkbaar met het Besluit akkerbouwbedrijven 
milieubeheer.. Qua inhoud wordt er minder in geregeld ten aanzien van bestrij-
dingsmiddelengebruikk dan in het voorgaande Besluit. 

Dezee amvb verwijst in verband met bestrijdingsmiddelengebruik naar de Bmw-
bezwaarvoorschriftenn (overeenkomstig art. 8-12 Bestrijdingsmiddelenbesluit). 
Daarnaastt kunnen met het oog op bestrijdingsmiddelen relevant zijn de bepalingen 
overr het niet onbehandeld op de riolering lozen van bedrijfsafval water afkomstig 
vann het wassen van voertuigen en spuitapparatuur waarmee bestrijdingsmiddelen 

522 Stb. 1996, 45. 
533 Bijlage II , Voorschriften, par. 5 (Bestrijdingsmiddelen), par. 17 (Gedragsvoorschriften). 
544 ABRvS 16 januari 1997, M en R 1997/6, nr. 72, JM 1997, nr. 5. 
555 Eindrapport van de werkgroep Inrichtingen- en vergunningenbesluitmilieubeheer van de operatie 

Marktwerking,, Deregulering en Wetgevingskwaliteit, 1995, bijlage bij TK 1994-1995, 24 036, 
nr.. 6. 

566 Aldus de MDW-terminologie. 
577 Ministerie VROM, Milieu in uitvoering, 1997/3. 
588 Stb. 1991, 324, laatstelijk gewijzigd Stb. 2001, 487. 
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zijnn toegepast, en het niet in de bodem brengen van vloeistoffen.59 Overige 
opslagbepalingenn en een zorgplichtbepaling, zoals in het Besluit akkerbouwbedrij-
ven,, ontbreken. 

17.2.4.317.2.4.3 Het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer (oud) 
Hett Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer60, waaronder het 
merendeell  van de glastuinbouwbedrijven viel61, werd in 2002 vervangen door 
hett mede op de Wvo en de Bmw gebaseerde Besluit glastuinbouwbedrijven. Op 
dezee plaats wordt alleen ingegaan op enige jurisprudentie over dit Besluit. 

Hett Besluit bevatte voor bestrijdingsmiddelen met name voorschriften in verband 
mett de opslag en het aanmaken van de middelen, over het werken met dompelba-
denn en het sluiten van ramen deuren bij ruimtebehandeling.62 Nadere eisen kon-
denn niet worden gesteld. Meet- en registratieverplichtingen, sectorspecifieke voor-
schriftenn en een zorgplicht ontbraken. 

Daarr de toepassing van bestrijdingsmiddelen in deze bedrijven binnen de inrich-
tingg plaatsvindt, rijst de vraag of deze Wm-amvb voldoet aan de vereisten van de 
Wett milieubeheer ter bescherming van het milieu.63 

Tweee milieu-organisaties vorderen bij het Hof Den Haag onverbindend ver-
klaringg van het Besluit en een verklaring voor recht dat het Besluit jegens hen 
onrechtmatigg is. De rechtbank Den Haag had de organisaties eerder niet-ontvan-
kelijkk verklaard vanwege een onvoldoende concrete schadedreiging.64 

Hett Hof oordeelt dat de organisaties ontvankelijk zijn, daarbij overwegend dat de 
belangenn van individuele burgers bij een schoon milieu belangen zijn die artikel 
6:1622 BW beoogt te beschermen. Gelet op de veelal diffuse manier waarop deze 
belangenn worden geschaad, lenen deze zich voor bundeling in een actie door 
organisatiess als de Stichtingen, aldus het Hof, daaraan toevoegend dat het van 
algemenee bekendheid is dat het gebruik van energie en bestrijdingsmiddelen 
belastendd is voor het milieu, en dat ook de duisternis en het donkere landschap als 
waardenn van het milieu worden erkend (r.o. 3.5). 

Bijj  de toetsing aan de Wm overweegt het Hof dat art. 8.40 Wm aangeeft dat 
bijj  het vaststellen van de amvb rekening moet worden gehouden met een aantal 
aspecten,, maar dat niet voorgeschreven is wat de amvb moet inhouden. De 
ministerr heeft hier beleidsvrijheid en de toetsing kan niet anders dan uiterst 
marginaall  zijn aldus het Hof. De concrete inhoud kan niet worden getoetst. 

Bijlagee II, Voorschriften, par. 4, par. 5 en par. 9. 
Stb.Stb. 1996, 168, laatstelijk gewijzigd Stb. 1999, 311. 
Circaa 12.500 van de circa 15.500 tuinbouwbedrijven met bedekte teelt in Nederland (Nota van 
toelichting,, p. 31, 32), 
Bijlagee I, Voorschriften, par. 1 en 7. 
Dee toelichting bij het Besluit geeft aan dat de bestrijdingsmiddelenproblematiek in 
glastuinbouwgebiedenn groot is (Nota van toelichting, par. 2.4). 
Rb.. Den Haag 30 september 1998, MR 1998/20, nr. 66, JM 1999/1 nr. 12 m.nt. Smale/Van 
Reekenn (ZHM en SNM/Staat der Nederlanden). 
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Daarbijj  neemt het Hof in aanmerking dat voorheen veelvuldig sprake was van 
gedoogsituaties.. Daarin komt nu verbetering. Het tempo daarvan valt buiten het 
toetsingskaderr van de burgerlijke rechter, waarbij het Hof verwijst naar de 
actualiseringsplichtt in het Besluit. In verband met het 'alara-beginsel' overweegt 
hett Hof dat wat redelijk is, ter beoordeling staat van de minister. De toetsing aan 
hett NMP en aan het voorzorgbeginsel verloopt nog marginaler. Het Hof acht het 
niett onredelijk dat de bestrijdingsmiddelenbepalingen beperkt zijn tot voorschriften 
voorr opslag en dergelijke, 'gelet op hetgeen in de Bestrijdingsmiddelenwet reeds 
iss geregeld'.65 

Dee toetsing van het Besluit aan de Wm blijkt hier dus uiterst marginaal te zijn. 
Dee annotator richt zijn kritische commentaar bij deze uitspraak onder meer op de 
wijzee waarop het Hof de marginale toetsing invult met het argument dat gedoog-
situatiess nu toch zijn beëindigd. De actualiseringsplicht is niet bedoeld om 
gebrekenn in de besluitvorming te gedogen.66 

17.2.4.417.2.4.4 Het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 
Hett Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer67 is een 'nieuwe-stijl-amvb', 
diee onder meer betrekking heeft op inrichtingen die houtverduurzamingswerk-
zaamhedenn uitvoeren. Het eerdere Besluit houtbewerkende bedrijven68 kwam 
doorr dit nieuwe Besluit te vervallen. 

Inrichtingenn die impregneren door middel van spuiten of sproeien, of die de vacu-
ümmethodee toepassen, vallen niet onder de amvb. Wel vallen inrichtingen die 
dompelenn eronder. Inrichtingen die impregneren onder druk zijn, anders dan in het 
eerderee Besluit, niet uitgezonderd. Als entree-eis geldt dat inrichtingen niet meer 
dann 400 kg aan bestrijdingsmiddelen opgeslagen hebben. Een criterium voor de 
afstandd van het bedrijf tot woonbebouwing is - anders dan in het eerdere Besluit -
niett meer opgenomen. Wel geldt als entree-eis een afstandseis voor het emissiepunt 
vann een dompelruimte ten opzichte van een stankgevoelig object.69 

Inn vergelijking met het eerdere Besluit houtbewerkende bedrijven zijn de entree-
eisenn van dit Besluit soepeler; het maximum voor de voorraad aan 
bestrijdingsmiddelenn veranderde (van 500 liter onverdund houtverduur-
zamingsmiddell  tot 400 kg bestrijdingsmiddel). De specifieke voorschriften voor 
houtverduurzamingswerkzaamhedenn verdwenen, evenals de verplichting om 
vijfjaarlijk ss grondwateronderzoek te verrichten onder het opslagterrein van 
verduurzaamdd hout.70 Van de resterende meer algemene voorschriften voor 
dompelwerkzaamhedenn is niet duidelijk of ze betrekking hebben op 
houtverduurzaming,, onder meer vanwege het gebruik van de niet gedefinieerde 

655 Hof Den Haag 21 oktober 1999, M en R 2000/1, nr. 2 m.nt. Verschuuren (ZHM en SNM/Staat 
derr Nederlanden). 

666 Aldus de annotator in zijn noot bij vorengenoemde uitspraak, 
677 Stb. 2000, 334, laatstelijk gewijzigd Stb. 2002, 33. 
688 Stb. 1994, 206 
699 Art. 3, eerste lid, i en j sub 5; art. 3, tweede lid, Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. 
700 Par. 2.1 en par. 3.2 Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer. 
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termm 'beits'. De voorschriften voor opslag van verduurzaamd hout zijn globaler en 
gedeeltelijkk als doelvoorschrift geformuleerd (zodanig opgeslagen dat het hout 
beschermdd is tegen neerslag).71 De mogelijkheid nadere eisen te stellen (houtop-
slag)) is voor de houtverduurzaming niet noemenswaard veranderd. Wel kan een 
naderee eis nu ook gesteld worden met betrekking tot zaken die niet in de 
voorschriftenn aan de orde komen, als dat bijzonder is aangewezen in het belang 
vann de bescherming van het milieu.72 Het Besluit bevat een algemene zorg-
plichtbepaling,, welke ook in het eerdere besluit was opgenomen.73 

Geconcludeerdd worden dat met de MDW-herziening van dit Besluit een aantal 
specifiekee voorschriften voor houtverduurzaming verdwijnt en dat minder duide-
lij kk wordt welke voorschriften op de houtverduurzaming betrekking hebben. Dit 
lijk tt samen te hangen met de verruimde reikwijdte (meer bedrijven vallen onder 
dee amvb) en met het streven naar meer globale doelvoorschriften en minder mid-
delvoorschriften.. Het minder duidelijk worden van voorschriften lijk t te meer een 
probleemm daar het juist de kleinere houtverduurzamingsbedrijven zijn die onder 
ditt Besluit vallen. 

17.2.517.2.5 Indirecte lozingen 

Dee Wm heeft ook betrekking op lozingen op de riolering, de indirecte lozingen. 
Dezee zijn in beginsel uitgezonderd van de Wvo-vergunningplicht.74 Dat geldt 
ookk voor lozingen anders dan vanuit een inrichting. Hoofdstuk 10 Wm bevat 
daartoee bepalingen over afvalwater,75 die ook ook betrekking kunnen hebben op 
bestrijdingsmiddelen. . 

Datt kan bijvoorbeeld samenhangen met het schoonmaken van bestrijdingsmiddelen-
spuitapparatuur,, maar ook met het bestrijdingsmiddelengebruik op verharde terrei-
nenn als gevolg waarvan lozing kan plaatsvinden via 'afvloeiend hemelwater'. 

Dee Wm onderscheidt binnen het begrip afvalwater: huishoudelijk afvalwater, 
bedrijfsafvall  water en afvloeiend hemelwater.76 Voorwaarde om te kunnen spre-

Bijlagee B, par. 2.3 en 2.4. 
Art.. 5, eerste lid, onder b. De toelichting doelt onder meer op van de gangbare situatie 
afwijkendee bedrijfsprocessen of lokaalspecifieke omstandigheden, dan wel onvoorziene 
milieugevolgen. . 
Voorschriftt 1.8.1 (eerder: voorschrift 16.6). 
Art.. 1, tweede lid, Wvo spreekt over 'een lozing met behulp van een werk dat op een ander 
werkk is aangesloten'. Op grond van dit artikel zijn wèl Wvo-vergunningplichtig: de bij amvb 
aangewezenn stoffen of categorieën en bepaalde lozingen die niet via een riool zijn aangesloten op 
eenn zuiveringstechnisch werk. In de praktijk gaat het hier met name om categorieën van 
inrichtingen. . 
Dee Wet afvalwater (Stb. 1994, 798) implementeert de richtlijn Stedelijk afvalwater (91/71/EEG, 
PbEGPbEG L 135) in de Wm. 
Wmm art. 1.1, eerste lid en art. 10.30, tweede lid. Art. 1.1. onderscheidt huishoudelijk 
afvalwaterr en bedrijfsafvalwater. Art. 10.30 maakt een driedeling door - voor niet-inrichtingen -
hett begrip 'afvloeiend hemelwater' toe te voegen. De toelichting bij de wet gebruikt het begrip 
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kenn van afvalwater is dat er een houder is die zich van het water ontdoet of wil 
ontdoen.777 Voor de openbare weg geldt de gemeente, de provincie of het Rijk 
alss de houder.78 Onderstaand wordt de regulering van indirecte lozingen voor 
inrichtingenn en vervolgens voor niet-inrichtingen behandeld. Daarbij wordt in het 
bijzonderr het 'afvloeiend hemelwater' bezien, omdat dit verontreinigd kan zijn 
mett bestrijdingsmiddelen. Daarna volgen enkele opmerkingen over bevoegdheden 
vann de waterbeheerder op dit gebied. 

17.2.5.117.2.5.1 Inrichtingen 
Eenn lozing vanuit een inrichting op de riolering valt in beginsel79 onder de Wm-
vergunningg of onder een vergunningvervangende amvb. 

Bedrijfsafvall  water mag alleen in de riolering worden gebracht als het niet belem-
merendd is voor de doelmatige werking van de zuiveringsinrichting of voor de 
slibverwerkingg en als de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlakte-
waterr zoveel mogelijk worden beperkt. Het bevoegd gezag moet hiertoe voor-
schriftenn opnemen in de vergunning.80 Wm-amvb's bevatten een gelijkluidende 
'vangnet-bepaling',, waarbij het bevoegd gezag nadere eisen kan stellen.81 

Diversee Wm-amvb's hebben bepalingen over bedrijfsafval water dat verontreinigd 
iss met bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld over water afkomstig van het wassen 
vann spuitapparatuur.82 

Ookk het water afkomstig uit andere bedrijfsruimten of uit terreinen die al dan 
niett tijdelijk voor bedrijfsactiviteiten worden gebruikt, geldt als bedrijfsafval wa-
ter.833 Uit de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat de wetgever be-
oogtt ook afvloeiend hemelwater tot bedrijfsafval water te rekenen. 

Dee memorie van toelichting bij de Wet afvalwater is hierover niet erg duidelijk. 
Afvloeiendd hemelwater dat geen bedrijfsafval water is, omdat het niet vanuit een 
inrichting,, bedrijfsruimte of -terrein afkomstig is, wordt een restcategorie ge-
noemd,, welke gezien de herkomst geen bedrijfsafvalwater is en geen huishoudelijk 
afvalwater.. De onduidelijke conclusie luidt dat onder de omschrijving van huishou-
delijkk afvalwater en bedrijfsafvalwater tevens afvloeiend hemelwater valt.84 Bij de 
parlementairee behandeling wordt hieraan toegevoegd dat er in het kader van de 
Woningwett een verplichting geldt een hemelwaterafvoer aan te sluiten op de riole-

afvloeiendd hemelwater ook voor inrichtingen. Het begrip hemelwater is niet gedefinieerd. Naar 
spraakgebruikk is hemelwater regen en andere neerslag. 

777 Wm art. 1.1, eerste lid; TK 1993-1994, 23 603, nr. 3, p. 5. 
788 TK 1993-1994, 23 603, nr. 6, p. 5. 
799 Voorzover niet vallend onder art. 1, tweede lid, Wvo. 
800 Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer, art. 2, Stcrt. 1996, 59. 
811 Bijvoorbeeld het Besluit melkrund veehouderij en milieubeheer, art. 4.10 (zoals gewijzigd Stb. 

1996,, 45, Artikel X, en p. 41) en par. 1.3.8 Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. 
822 Besluit melkrund veehouderij en, Bijl.I , par. II , 4.5; Besluit glastuinbouw, Bijl . 2, par. 1.3.3. 
833 TK 1993-1994, 23 603, nr. 3, p. 4, 5 en 19. 
844 TK 1993-1994, 23 603, nr. 3, p. 19. 
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ring.. 'Daarmee kan afvloeiend hemelwater, afhankelijk van de herkomst, ofwel 
huishoudelijkk afvalwater zijn (...) ofwel bedrijfsafval water indien het uit een in-
richtingg als aangewezen ingevolge art. 1.1., derde lid, van de Wm vrijkomt, of 
vrijkomtt bij een bedrijfsactiviteit die niet is aangewezen ingevolge genoemd arti-
kel',, aldus de regering.85 

Geconcludeerdd kan worden dat afvloeiend hemelwater, voorzover behorend tot 
bedrijfsafvall  water, voor inrichtingen via de Wm-vergunning dan wel via de 'na-
deree eisen' bij één van de amvb's kan worden gereguleerd. 

17.2.5.217.2.5.2 Niet-inrichtingen 
Ookk indirecte lozingen anders dan vanuit een inrichting vallen onder de Wm. Er 
zijnn op dit gebied diverse ontheffingen en vrijstellingen, zowel in de Wet als in 
hett Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer.86 

Ookk hier is de regeling van afvloeiend hemelwater relevant met het oog op 
hett bestrijdingsmiddelengebruik, bijvoorbeeld op wegen. Art. 10.30, tweede lid, 
Wmm bevat voor afvloeiend hemelwater een uitzondering van het verbod op indi-
rectee lozing. De toelichting bij het Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen 
geeftt nadere uitleg over de status van het hemelwater en vult daarmee de memo-
riee van toelichting van de Wet afvalwater aan, aldus de Besluitgever. 

Dee passage op p. 19 van de memorie van toelichting kan aanleiding kan geven tot 
misverstanden,, aldus de toelichting bij het Besluit. 'Gesproken wordt over het 
bestaann van een restcategorie afvalwater naast bedrijfs- en huishoudelijk afvalwa-
ter.. Daarbij is gedoeld op van wegdek afstromend hemelwater (dat geen onderdeel 
uitmaaktt van een bedrijfsterrein). Gezien de omschrijving van de begrippen in 
artikell  1.1, eerste lid, Wet milieubeheer, betreft het geen restcategorie. Van weg-
dekk afstromend hemelwater valt binnen de definitie van bedrijfsafval water', aldus 
dee toelichting bij het Besluit.87 Deze toelichting beschouwt hemelwater dus niet 
alss een aparte categorie, zoals ook bij de - hiervoor aangestipte - parlementaire 
behandelingg van de Wet afvalwater aan de orde was. De toelichtingen zijn moeilijk 
tee rijmen met de uitzondering die de tekst van art. 10.30, tweede lid, maakt voor 
dee categorie afvloeiend hemelwater. 

Opp basis van deze uitleg zou de regulering van indirecte lozingen vanuit niet-
inrichtingenn ook op van wegdek afstromend hemelwater betrekking kunnen heb-
ben.. Voorzover geen sprake is van een vrijstelling of ontheffing kunnen B en W 
naderee eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of 

TKK 1993-1994, 23 603, nr. 6, p. 5. 
Wmm art. 10.30 - 10.33 en het Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer (Stb. 
1996,, 46, gewijzigd Stb. 2002, 189), ter implementatie van de richtlijn Stedelijk afvalwater. GS 
kunnenn B en W van bepaalde verplichtingen ontheffing verlenen (art. 10.33, tweede lid). Op 
grondd van art. 10.63 Wm kunnen B en W ontheffing verlenen van het verbod op indirecte 
lozing. . 
Notaa van toelichting Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer (Stb. 1996, 46, 
p.. 8). 
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hoeveelheidd van het afvalwater.88 Naar verluidt wordt in de praktijk van dit 
Wm-instrumentt voor afvalwater vanuit niet-inrichtingen weinig gebruik ge-
maakt.89 9 

17.2.5.317.2.5.3 Conclusie indirecte lozingen Wm 
Dee Wm-tekst en toelichtende parlementaire stukken en het Besluit lozingsvoor-
schriftenn niet-inrichtingen milieubeheer zijn over de indirecte lozing van afvloei-
endd hemelwater niet erg consistent. Uit de toelichtingen blijkt dat de wetgever 
heeftt beoogd afvloeiend hemelwater van bedrijfsterreinen en wegen, zowel voor 
inrichtingenn als voor niet-inrichtingen, onder het bedrij fsafvalwater te brengen. 
Daarmeee zou naar de riolering afvloeiend hemelwater dat verontreinigd is met 
bestrijdingsmiddelenn via de Wm in principe kunnen worden gereguleerd. 

17.2.5.417.2.5.4 Indirecte lozingen en bevoegdheden waterkwaliteitsbeheerder 
Voorr indirecte lozingen geldt alleen in bepaalde gevallen, voor aangewezen 
categorieënn van inrichtingen, een Wvo-vergunningplicht.90 De waterkwali-
teitsbeheerderr heeft op dit terrein bevoegdheden. Deze kan, als beheerder van 
eenn zuiveringsinrichting, op indirecte wijze invloed uitoefenen op de kwaliteit 
vann het aangevoerde afvalwater, middels een zogenoemde aansluitvergunning 
voorr de gemeente. In deze vergunning kan de waterbeheerder voorwaarden 
stellenn voor het aansluiten van de riolering op de zuivering. Deze voorwaarden 
kunnenn ook betrekking hebben op bestrijdingsmiddelen betreffen die worden 
toegepastt bij chemische onkruidbestrijding op verharde terreinen. Het kader voor 
dezee aansluitvergunning is een aansluitverordening van het waterschap.91 

17.2.617.2.6 De provinciale milieuverordening 

Mett het oog op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in beschermingsgebieden is 
dee vraag relevant in hoeverre via de provinciale milieuverordening (Pmv) ge-
biedsgerichtt regels kunnen worden gesteld in aanvulling op de Bmw. Ingevolge 
art.. 1.2 Wm stellen provinciale staten ter bescherming van het milieu een veror-
deningg vast. 

Dee verordening dient ten minste regels te bevatten ter bescherming van de grond-
waterkwaliteitt met het oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen 

Art.. 7 Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen. Zie ook D. van der Meijden in: 
Commentaarr Wet milieubeheer, VUGA art. 10.15, in: Commentaar Wet milieubeheer, Th.G. 
Drupsteenn e.a. (red.), VUGA, losbladig. 
Dhr.. Keizer, Waterschap Zuiderzeeland, telefonische informatie 7 januari 2003. 
Datt betreft 'lozingen met behulp van een werk dat op een ander werk is aangesloten (art. 1, 
tweedee lid, Wvo). In het kader van de Wvo zijn negentien categorieën bedrijven - waaronder 
houtimpregneerbedrijvenn - aangewezen bij Besluit van 4 november 1983, Stb. 577, laatstelijk 
gewijzigdd 26 november 1990, Stb. 598 (Besluit ex art. 1, tweede lid, en art. 31, vierde lid, 
Wvo). . 
Ziee het bij wet van 30 januari 2002 gewijzigde art. 3, tweede en derde lid, Wvo (Stb. 2002, 102 
enn 255). Zie ook Lijzenga e.a., 'Aansluitvergunningen essentiële schakel in de keten', H20 
2002/21,, p. 24-26. 
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gebieden.. 'Verdere regels' worden in de verordening gesteld, voorzover dit naar 
hett oordeel van provinciale staten van meer dan gemeentelijk belang is. In de Pmv 
kann bepaald worden dat de gestelde regels gelden voor bepaalde delen van de 
provincie.922 De Pmv-regels mogen geen betrekking hebben op de samenstelling 
off  eigenschappen van producten. Dit sluit niet uit dat regels betrekking kunnen 
hebbenn op gebruik of opslag van producten; met name in beschermingsgebieden 
zall  dat nodig kunnen zijn, aldus de toelichting.93 Er zijn beperkingen gesteld aan 
hett stellen van regels voor inrichtingen. Deze regels dienen voor niet-vergun-
ningplichtigee inrichtingen noodzakelijk te zijn ter bescherming van de kwaliteit van 
hett grondwater met het oog op de drinkwaterwinning.94 De regels mogen voor 
bepaaldee gebieden die door de minister van VROM in overeenstemming met die 
vann LNV zijn aangewezen geen betrekking hebben op de agrarische bedrijfsvoe-
ring.955 De uitzondering voor de agrarische bedrijfsvoering in bepaalde gebieden 
duidtt erop dat de Pmv beoogt elders wel ook op de agrarische bedrijfsvoering 
betrekkingg te kunnen hebben. 

Dee Wm bevat voor de Pmv geen specifieke afbakeningsregeling ten opzichte van 
dee Bmw. Bij de parlementaire behandeling van de afbakening met de gemeente-
lijk ee regelgeving werd de provinciale bevoegdheid als volgt weergegeven: 

'Temeerr achten wij het handhaven van gemeentelijke bevoegdheden niet oppor-
tuun,, nu in het kader van de Wet bodembescherming (...) verschillende bevoegd-
hedenn met betrekking tot regionale aangelegenheden aan de provincie zijn gedele-
geerd.. Zo hebben de provincies de bevoegdheid gekregen om gebieden aan te 
wijzenn die in verband met regionaal aanwezige omstandigheden extra bescherming 
behoeven.. In dat kader hebben provinciale overheden aanvullende bevoegdheden 
omm regels ten aanzien van bestrijdingsmiddelen te stellen voor zover daaromtrent 
bijj  of krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 geen regels zijn gesteld. 
Overigenss kan het gewenst zijn om, indien zich dergelijke regionale omstandighe-
denn in meerdere provincies voordoen, regionale voorschriften vast te stellen in het 
kaderr van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zelf. Aldus kan rekening gehouden 
wordenn met dergelijke regionale omstandigheden, waarbij de uniformiteit aan 
regelgevingg gewaarborgd blijft . Wij zijn dan ook van mening dat het voorstel (...) 
geenn afbreuk doet aan de mogelijkheden om zonodig regionaal geldende voor-
schriftenn te stellen.'96 

Hierr komt naar voren dat de wetgever voor bestrijdingsmiddelen uitgaat van 
landelijkee regelgeving, met een aanvullende provinciale regelgevende bevoegd-

922 Wm, art. 1.2. 
933 TK 1988-1989, 21 163, nr. 3, p. 57. Zie hierover ook J. Kramer, Commentaar bij art. 1.2 Wm, 

in:: Drupsteen e.a. (red.), Wet milieubeheer: commentaar, VUGA, losbladig, Den Haag: 
Elsevier. . 

944 Wm, art. 1.2, vijfde en zesde lid, 
955 Zie hierover Ch. Backes, 'De provinciale milieuverordening en het onzinnige amendement 

Esselink',, M en R 1992, p. 386-392. 
966 TK 1990-1991, 20 319, nr. 6, p. 5. 
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heidd voor regionale omstandigheden. De toelichting bij de Wm maakt duidelijk 
datt beoogd is provinciale staten ver gaande regelgevende bevoegdheden te verle-
nen,, onder meer met het oog op de kwaliteit van het grondwater met het oog op 
dee drinkwaterwinning.97 Voor dit bijzondere belang kan deze bevoegdheid, die 
aanvankelijkk gebaseerd was op de Wet bodembescherming (Wbb), aanvullend 
zijnn op amvb's.98 Over de reikwijdte van de Pmv is in de wetsgeschiedenis van 
dee Wbb en in de jurisprudentie geconcludeerd dat de Pmv strengere voor-
schriftenn kan bevatten dan de Wbb-amvb's: 

Dee regels welke de provinciale besturen op grond van de wet stellen voor de bo-
demschermingsgebiedenn en de grondwaterbeschermingsgebieden zullen verder 
gaandd en aanvullend zijn ten opzichte van de landelijke regels, welke slechts een 
algemeenn niveau van bescherming van de bodem beogen te realiseren. Dit geldt 
ookk ten aanzien van de Pmv." 

Dee Afdeling bestuursrechtspraak stelt hierover, in verband met de verhouding 
vann de Pmv tot het Lozingenbesluit bodembescherming dat er met het 
Lozingenbesluitt niet beoogd is een uitputtende regeling te geven, maar dat er 
ruimtee blijf t bestaan om bij provinciale verordening ten aanzien van daartoe 
aangewezenn gebieden een bijzonder beschermingsniveau vast te stellen.100 

Bijj  de invulling van de 'verdere regels' in de Pmv heeft de provinciale wetgever 
eenn grote beoordelingsvrijheid, zo wordt in de literatuur aangenomen.101 

17.2.6.117.2.6.1 Provinciale regulering bestrijdingsmiddelengebruik in 
grondwaterbeschermingsgebieden? grondwaterbeschermingsgebieden? 

Dee vraag naar de provinciale bevoegdheden in aanvulling op de Bmw is onder 
meerr relevant met het oog op de bescherming van het grondwater ten behoeve 
vann de drinkwaterwinning. Voor deze bescherming gold voorheen een speciaal 
regime.. Daarna volgde een 'overgangssituatie'. De huidige situatie is niet 
duidelijk.. Deze ontwikkeling wordt hierna samengevat en voorzien van 
kanttekeningen. . 

TKK 1988-1989, 21 163, nr. 3, p. 57, 58. 
Dee Pmv dient, als lagere regelgeving, wel een ander onderwerp of een ander onderwerp of een 
anderr motief te hebben. Er mag immers geen strijd zijn met hogere regelgeving (art. 118, 119 
Provinciewet).. De hogere regelgeving dient niet uitputtend te zijn en dient uitdrukkelijk of 
stilzwijgendd deze regelgeving toe te staan. In Wbb-kader is voor de beschermingsgebieden een 
beschermingsniveauu beoogd dat verder gaat dan het algemene beschermingsniveau dat met 
amvb'ss wordt geboden. Met de Pmv-regeting is dat niet anders geworden. Zie hierover H.E. 
Woldendorp,, 'De verhouding tussen algemene maatregelen van bestuur en provinciale verorde-
ningenn in het bodembeschermingsbeleid', M en R 1992/12, p. 656-658. 
TKK 1980-1981, 15 529, nrs. 3-4, p. 24 en nr. 7, p. 21. Zie ook Handleiding Milieuwetgeving, 
deell  8.2, Commentaar Wet bodembescherming, par. 2.3.7, losbladig, Samsom/ H.D. Tjeenk 
Willink . . 
ABRvSS 15 maart 2001, ABkort 2001, 211. 
Ziee J. Kramer, Commentaar bij art. 1.2 Wm, in: Drupsteen e.a. (red.). Wet milieubeheer: 
commentaar,commentaar, losbladig, VUGA, Den Haag: Elsevier. 
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DeDe vroegere situatie: Voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen in 
waterwingebiedenn bestond een 'zwarte lijst' met stoffen die in deze gebieden niet 
mochtenn worden toegepast. De verboden waren - per middel - opgenomen in 
toelatingsbesluiten,, met verwijzing naar de grondwaterbeschermingsgebieden van 
dee Wbb, welke werden aangewezen in de Pmv's.102 

Bijj  de toelatingsbeoordeling wordt geen rekening gehouden met uitspoeling in 
zeerr kwetsbare gronden (bijvoorbeeld scheuren) en wordt gewerkt met laboratori-
umsituatiess waarbij vertaling naar specifieke praktijksituaties moeilijk is.103 

DeDe overgangssituatie: Met de inwerkingtreding van de Wm verhuist de 
grondwaterbeschermingg van de Wbb naar de Wm. De toelatingsbesluiten worden 
hieropp niet aangepast. De AID signaleert dat de handhaving daardoor problema-
tischh is. Op dit signaal en op een verzoek van het IPO om de besluiten aan te 
passen,, antwoordt de minister op Kamervragen dat het een kort durende 
overgangssituatiee betreft voor in de praktijk slechts enkele stoffen en dat de capaci-
teitt ontbreekt voor een hersteloperatie, dan wel dat daaraan geen prioriteit wordt 
verleend.1044 Wel vinden voor enkele middelen op initiatief van de toelatinghou-
derss aanpassingen plaats.105 Tijdens deze periode hebben slechts twee pro-
vinciebesturenn gebruik gemaakt van hun bevoegdheid in de Pmv een reparatiere-
gelingg op te nemen.106 

Anderss dan de minister indertijd aangaf, is de overgangssituatie niet kort 
geweest.. Voor bepaalde middelen duurt deze ook na 2000 nog altijd voort, omdat 
dee middelen nog niet beoordeeld zijn op het criterium uitspoeling, waardoor nog 
altijdd naar de Wbb in plaats van naar de Wm wordt verwezen. De niet-handhaaf-
baarheidd duurt daardoor voort.10? 

DeDe situatie onder het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen: Met het 
oogg op de bescherming van het grondwater neemt de Nederlandse regering het 
standpuntt in dat de toelatingsnorm voor het grondwater, zoals neergelegd in het 
Besluitt milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen, op het gehele Nederlandse 
grondgebiedd betrekking heeft. Naar de mening van de minister is een aanvullende 

Daarnaastt zijn er stimuleringsmaatregelen. Onder meer wordt op basis van verhaal sovereenkom-
stenn of schadevergoedingsregelingen door het waterleidingbedrijf schade vergoed bij verder 
gaandee beperkingen van het bestrijdingsmiddelengebruik. Zie: K.J. Hoogsteen e.a., 'Tijd voor 
nieuwee afspraken. Aanbevelingen voor herziening van de overeenkomsten tussen waterleiding-
bedrijvenn en provincies en landbouw over grondwaterbescherming', in: H20 1996/20, p. 596-
598. . 
J.G.M.M.. Smeenk en A.I.A . Soppe, Bestrijdingsmiddelen in grondwater en in oppervlaktewater 
bestemdbestemd voor de bereiding van drinkwater. Onderzoek uitgevoerd in het kader van de aktiviteiten 
vanvan de Commissie "Onderzoek Bescherming Waterwingebieden"', Nieuwegein: KIWA 1988, p. 
22. . 
Beantwoordingg Kamervragen TK 1997-1998, Aanhangsel, nr. 586; brief IPO aan minister LNV 
d.d.. 18-5-1999, kenmerk 40122/99. 
Brieff  staatssecretaris LNV aan provincie Noord-Brabant, 3 september 1999, kenmerk DL 
19992957.. Zie bijvoorbeeld besluit Staatssecretaris LNV, 30 juli 1999, inzake Liberty, 8906 N, 
<www.ctb-wageningen.nll  >. 
Inn de provincies Drenthe en Overijssel heeft deze regeling naar tevredenheid gewerkt. A. Smits, 
provinciee Drenthe, mondelinge mededeling, december 2001. 
Bijvoorbeeldd voor middelen op basis van metamitron. 

103 3 

10* * 
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107 7 

http://www.ctb-wageningen.nl
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beschermingg niet noodzakelijk en niet mogelijk.108 Bestrijdingsmiddelen die hier-
opp beoordeeld zijn en toegelaten zijn, voldoen aan de criteria voor uitspoeling naar 
hett grondwater en kunnen ook in grondwaterbeschermingsgebieden worden ge-
bruikt.. Ook wordt als argument wel naar voren gebracht dat de Bmw uitgaat van 
eenn 'worst-case-scenario', waardoor voor bijzondere gebieden geen aanvullende 
regelingg nodig zou zijn. 

KanttekeningenKanttekeningen en conclusies 
Dee wetgever verleent provinciale staten, zoals hiervoor vermeld, ver gaande 
gebiedsgerichtee bevoegdheden met het oog op de drinkwaterwinning uit grond-
water.. Of gebiedsgerichte voorschriften ook ten opzichte van de Bmw-voor-
schriftenn verder kunnen gaan, hangt mede af van de uitputtendheid van de Bmw-
bepalingen.. De minister gaat er in het voorgaande kennelijk vanuit dat de Bmw-
regelingg uitputtend is, ook voor de betreffende beschermingsgebieden. Anders 
dann de gemeentelijke bevoegdheid, is de provinciale verordenende bevoegdheid 
inn de Bmw niet uitgezonderd. Gezien het doel en systeem van de Bmw, en 
gezienn doel en systematiek van de toelatingsrichtlijnen, is verdedigbaar dat de 
Bmww voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet uitputtend is. In lijn hiermee 
iss dat in de Pmv-toelichting wordt aangegeven dat deze betrekking kan hebben 
opp het gebruik van producten, met name in beschermingsgebieden. 

Dee jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak over het niet terugtre-
denn van de Wm ten opzichte van de Bmw (vanwege de artikelen 22.1 en 13.1 
Wm;; zie par. 17.2.2) lijk t overigens ook hier te kunnen gelden. 

Well  is aannemelijk dat Pmv-regels over bestrijdingsmiddelen specifieke ge-
biedsgerichtee situaties dienen te betreffen. Wanneer het gaat om alle grondwater-
beschermingsgebiedenn ligt landelijke regulering voor de hand. Naarmate een ge-
bruiksreguleringg minder specifiek wordt, zal deze bovendien meer beperkend 
kunnenn worden voor de toelating tot de markt. 

All  met al lijk t het, gezien de bevoegdheden van provinciale staten, gezien de 
inhoudd van de regelgeving, de wetsgeschiedenis en de afbakeningssystematiek 
vann de Wm, aannemelijk dat provinciale staten aanvullende bevoegdheden heb-
benn ten aanzien van grondwaterbescherming in specifieke situaties. 

Hierbijj  moet tevens in aanmerking worden genomen dat de landelijke toela-
tingsbeoordelingg voor de uitspoeling naar het grondwater veelal plaatsvindt op 
basiss van modelberekeningen of in laboratoriumsituaties. Aannemelijk is dat, ook 
all  wordt uitgegaan van een 'worst-case', zich in de praktijk specifieke situaties 
kunnenn voordoen waarmee geen rekening is gehouden in de landelijke beoorde-
ling.. Het is bovendien geen uitzondering dat bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten 
waarvann de beoordeling nog niet is afgerond. Waar dit het geval is voor de 
uitspoelingg naar het grondwater, lijk t een preventieve gebiedsgerichte aanpak in 
Pmv-kader,, ter bescherming van kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, 
verdedigbaar.. Aanvullende voorschriften voor het gebruik kunnen dientengevolge 
inn specifieke situaties nodig zijn. 

DezeDeze mening is zowel in bovenaangehaalde beantwoording van Kamervragen als in de daarbij 
genoemdee brief van de staatssecretaris LNV aan de provincie Noord-Brabant verwoord. 
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Voorzoverr bekend is de provincie Utrecht de eerste provincie die de Pmv 
inzett als aanvullend instrument op de landelijke Bmw-regulering. 

Inn de Pmv Utrecht zijn voor bestrijdingsmiddelen op basis van in totaal tien stoffen 
verbodenn opgenomen voor de zeer kwetsbare en kwetsbare grondwater-
beschermingsgebiedenn in de provincie. De verboden betreffen met name stoffen die 
nogg niet getoetst zijn aan het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen, 
terwijll  ze eerder wel voorkwamen op de 'zwarte lijst' dan wel anderszins als 
risicovoll  te boek staan.109 

Geconcludeerdd kan worden dat de Pmv, voor het reguleren van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelenn in grondwaterbeschermingsgebieden met een bijzondere 
situatie,, meer mogelijkheden lijk t te hebben dan over het algemeen wordt aange-
nomen.. Dat is met name van belang voor gebieden die vanwege specifieke ken-
merkenn bijzonder kwetsbaar zijn of aan situaties waar bestrijdingsmiddelen reeds 
inn het grondwater zijn aangetoond. 

17.2.717.2.7 Conclusies Wet milieubeheer 

Inn de Wm-vergunning kunnen voor het gebruik van toegelaten bestrijdingsmidde-
lenn in inrichtingen aanvullend op de Bmw strengere voorschriften worden gesteld 
terr bescherming van het milieu. De Wm-beoordeling van milieu-effecten wordt 
hierbijj  niet beperkt door de Bmw, zo blijkt uit de jurisprudentie. De beperkte 
uitlegg van het begrip inrichting brengt evenwel mee dat veel toepassingen in de 
landbouww niet worden bestreken door de Wm-vergunning of door de vergunning-
plicht-vervangendee amvb's. Deze amvb's blijken voor het bestrijdingsmidde-
lengebruik,, ook als het de inrichting betreft, weinig toe te voegen aan het Bmw-
regime.. Van een aanvullende werking met het oog op milieubescherming, zoals 
bijj  de Wm-vergunning, is in deze amvb's vrijwel geen sprake. 

Dee regeling voor indirecte lozingen is voor afvloeiend hemelwater onduide-
lijk .. Tekst en toelichtingen zijn niet consistent. Mede daardoor is onduidelijk in 
hoeverree met bestrijdingsmiddelen verontreinigd hemelwater via deze weg kan 
wordenn gereguleerd. 

Dee reikwijdte van de Pmv ten opzichte van de Bmw is niet duidelijk gere-
geld.. De mogelijkheden van de Pmv voor een gebiedsgerichte beperking van het 
gebruikk van bestrijdingsmiddelen in specifieke situaties, met name in bescher-
mingg sgebieden voor het grondwater, zijn nog onvoldoende onderzocht. De Pmv 
lijk tt deels te kunnen voorzien in de Wm-lacune die is ontstaan door de beperking 
vann het begrip inrichting ten aanzien van landbouwgronden. 

Provinciee Utrecht, provinciaal blad 2003, 51. 
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17.33 De Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

17.3.117.3.1 Verhouding Wet verontreiniging oppervlaktewateren - Bestrijdings-
middelenwet middelenwet 

Dee verontreiniging van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen wordt 
behalvee door 'puntbronnen'110 ook door meer verspreide, vaak kleine maar wel 
veelvuldigg voorkomende, bronnen,111 veroorzaakt, zoals de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelenn en de uitloging van aangroeiwerende scheepsverven. 

Dee Wvo-vergunningplicht heeft betrekking op het in oppervlaktewater bren-
genn van bepaalde stoffen, met behulp van een werk of 'op andere wijze dan met 
behulpp van een werk'112, direct of - in bepaalde gevallen - indirect, via de rio-
lering.1133 Het lozen via een werk114 is Wvo-vergunningplichtig, ook als het 
omm toegelaten bestrijdingsmiddelen gaat. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een 
drainagesysteemm waarbij te verwachten is dat in het drainagewater bestrijdings-
middelenn voorkomen.115 Ook bij het lozen op andere wijze dan met behulp van 
eenn werk kan het om bestrijdingsmiddelen gaan.116 Hierbij is niet altijd 
duidelijkk of er een Wvo-vergunningplicht is. Dit hangt samen met de reikwijdte 
vann het begrip lozing. Deze reikwijdte bepaalt dan ook sterk de betekenis van de 
Wvoo voor het bestrijdingsmiddelengebruik.117 De jurisprudentie over het begrip 
lozingg worden hierna geschetst. 

Dee Wvo bevat geen afbakeningsbepalingen ten opzichte van de Bmw. Wel 
bevatt Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewa-

1100 Zoals industriële bedrijven of rioolwaterzuiveringsinrichtingen. 
1111 All e andere bronnen dan puntbronnen werden in Nederland vanouds gekenmerkt als 'diffuse 

bronnen'.. Daarbij werd als kenmerk gezien het grote aantal emissies, verspreid over het land 
(Notitiee diffuse bronnen van waterverontreiniging, bijlage bij TK 1995-1996, 21 250, nr. 37). 
Ziee over de aanpak van diffuse bronnen bijvoorbeeld E.R. Dingemans en J. Jelsma, 'De praktijk 
vann de vergunningverlening' in: A.P. van den Berge e.a. 1995, p. 171-188; V.W.J. van den 
Bergen,, R. Faasen, P.J.R. de Vries, 'Diffuse bronnen', eveneens in: A.P. van den Berge e.a. 
1995,, p. 227-243. De hierna te bespreken jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG is 
hett begrip 'diffuse bronnen' zoals in Nederland oorspronkelijk gebruikt, achterhaald. 

1122 Wvo, art. 1, eerste lid en derde lid. 
1133 Art. 1, tweede lid, Wvo. 
1144 Vanouds: Via afvoerleidingen van fabrieken en bedrijven die niet op de riolering zijn aangesloten 

enn gemeentelijke rioleringen (TK 1964-1965, 7884, nr. 3, p. 13). Ook: drainagepijpen. Zie 
volgendee noot. 

1,55 Bijvoorbeeld ABRvS 5 augustus 1999, MR 1999/15, nr. 55 m.nt. H.F.M.W. van Rijswick. 
1166 Art. 4 van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

bevatt een niet-limitatieve opsomming van lozingen 'op andere wijze dan met behulp van een 
werk'. . 

1177 Zie over de knelpunten van het Wvo-instrumentarium en de reikwijdte van de Wvo in verband 
daarmeee Boeve 1996, in het bijzonder p. 11-57. Zie sindsdien naar aanleiding van de hierna te 
besprekenn jurisprudentie van het Hof van Justitie EG: H.F.M.W. van Rijswick, 'De 
consequentiess van een ruime uitleg van het begrip lozing uit richtlijn 76/464', Milieu en Recht 
1999/12,, p. 291-296. 
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terenn (hierna: Uitvoeringsbesluit)118 een afbakeningsbepaling voor lozingen op 
anderee wijze dan met een werk. Deze bepaling houdt in dat het Uitvoeringsbe-
sluitt niet van toepassing is op gedragingen waaromtrent voorschriften zijn gesteld 
bijj  of krachtens (onder meer) de Bmw."9 De Bmw gaat dan dus voor. Het gaat 
hierbijj  om het in het oppervlaktewater brengen van bepaalde stoffen.120 De af-
bakeningsbepalingg beoogt doublures te vermijden.121 De werking ervan is in 
20000 ingeperkt doordat agrarische activiteiten als bedoeld het Lozingenbesluit 
openn teelt en veehouderij werden uitgezonderd.122 

17.3.217.3.2 De ontwikkeling van het ruime begrip lozing 

Dee toepassing van bestrijdingsmiddelen en de emissies daarvan naar het opper-
vlaktewaterr zijn aanleiding tot een uitgebreide jurisprudentie over de reikwijdte 
vann het begrip lozing. In 1994 (en 1996) geeft de (voorzitter van de) Afdeling 
bestuursrechtspraakk aan dit begrip een ruime uitleg. 

Dee Afdeling oordeelt in 1994 dat de verontreiniging van oppervlaktewater door het 
plaatsenn van met creosoot geïmpregneerde palen, is te beschouwen als een lozing 
inn de zin van de Wvo. De Afdeling verwijst naar de ruime uitleg van het begrip 
lozingg in richtlijn 76/464/EEG. Iedere handeling, dus ook het slaan van 
beschoeiingspalen,, valt onder dit begrip indien stoffen genoemd in lijst I of II van 
dee richtlijnbijlage in het water worden gebracht. Op het plaatsen van deze palen is 
hett Uitvoeringsbesluit van toepassing. Daartoe overweegt de Afdeling dat de Bmw 
geenn regeling kent van de milieuhygiënische gevolgen die een eenmaal toegelaten 
bestrijdingsmiddell  heeft op bijvoorbeeld het aquatisch milieu. Niet een algeheel 
verbodd maar wel regulering via de vergunning was hier op haar plaats.123 

Inn 1996 doet de Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak in dezelfde 
lij nn met betrekking tot het plaatsen van palen geïmpregneerd met wolmanzouten 
(mett onder andere de zwarte-lijststof arseen). Ook hier is sprake van een Wvo-
vergunningplicht.. Vergunningverlening voor stoffen als de onderhavige is in begin-
sell  in geen enkele omvang aanvaardbaar, tenzij alternatieven ontbreken. Deze zijn 
inn het onderhavige geval beschikbaar, aldus de Voorzitter. De verhouding tussen 
dee Bmw en de Wvo komt hier niet aan de orde.124 

Ookk op ander gebied geeft de Afdeling in 1994 een ruime uitleg van het begrip 
lozing. . 

Besluitt van 28 november 1974, Stb. 709, zoals gewijzigd bij art. 28 van Stb. 2000, 43. 
Uitvoeringsbesluit,, art. 2, tweede lid, <a). 
Ziee ook 'Regelgeving emissiebeperkende maatregelen oppervlaktewater' (Bestuursovereenkomst 
Uitvoeringg MJP-G), nr. N033193.Z26, april 1996. 
Notaa van toelichting bij het Uitvoeringsbesluit, Stb. 1974, 709. 
Lozingenbesluitt open teelt en veehouderij, art. 28 en 29. Zie par. 17.4.1. 
ABRvSS 20 april 1994, AB 1994, 679 m.nt. Drupsteen, Het Waterschap 1994, p. 614-617 m.a. 
Havekes,, M en R 1995/4, nr. 55 m.nt. Vogelezang-Stoute en Veltkamp. 
Vz.. ABRvS 18 juli 1996, Het Waterschap 1997, p. 174-175, m.a. Havekes. 
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Hett betrof in casu met arseen en chroom verontreinigde stoom afkomstig van een 
houtverduurzamingsbedrijf.. De stoom kwam zowel direct als indirect (via daken, 
regenpijpen,, goten en riool) in het nabij gelegen oppervlaktewater terecht. De 
Afdelingg oordeelt dat het in de lucht brengen van vervuilde stoom die direct daarna 
neerslaatt op het oppervlaktewater, moet worden aangemerkt als een lozing waarop 
dee Wvo betrekking heeft. Dat geldt ook wanneer deze stoom neerslaat op terreinen 
off  daken en vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater wordt 
gebracht.. De Afdeling overweegt dat uit de geschiedenis van de totstandkoming 
vann de Wvo blijkt dat de wetgever met het 'brengen in oppervlaktewater' mede het 
oogg heeft gehad op situaties waarin men zich van deze stoffen ontdoet op een 
zodanigee plaats of op een zodanige wijze, dat naar ervaringsregels valt te voorzien 
datt zij in een oppervlaktewater terecht zullen komen.125 

Eenn geweigerd verzoek om Wvo-handhavingsmaatregelen te treffen tegen de 
verontreinigingg van oppervlaktewater door het neerslaan van verontreinigde 
stoom,, resulteert in 1997 in prejudiciële vragen van de Afdeling aan het Hof van 
Justitie.. Kort gezegd luiden deze als volgt. 

Valtt het neerslaan van (met creosoot verontreinigde) stoom onder het begrip 
lozingg van richtlijn 76/464/EEG? 
iss de afstand daarbij relevant? 
valtt daaronder ook stoom die eerst neerslaat op terreinen en daken en vervol-
genss via een riolering (van de betreffende inrichting of van een derde) in het 
oppervlaktewaterr raakt? 
zoo nee, mag dan in de nationale wetgeving een meer omvattende betekenis aan 
hett begrip lozing worden gegeven dan de richtlijn doet?126 

Ookk over de gecreosoteerde oeverbeschoeiing formuleert de Afdeling prejudiciële 
vragen,, onder meer over het lozingsvergunningenstelsel van richtlijn 76/464 en 
hett begrip andere significante bronnen (met inbegrip van meervoudige en diffuse 
bronnen)) van richtlijn 86/280. Ook de verhouding tot richtlijn 76/769 (Beperking 
gevaarlijkee stoffen en preparaten) speelt hier mee. De vragen luiden samengevat 
alss volgt. 

Heeftt het begrip lozing (in de zin van 76/464/EEG) ook betrekking op andere 
significantee bronnen (in de zin van 86/280/EEG) waaronder diffuse bronnen? 
valtt het uitlogen van creosootolie onder deze 'andere significante bronnen'? 
valtt het plaatsen van creosootpalen in water, of het uitlogen daarvan, onder 
hett begrip lozing? 
mogenn lidstaten een meer omvattende betekenis toekennen aan het begrip 
'lozing'? ? 
mogenn bij de vergunningverlening zodanige criteria worden gehanteerd, dat de 

ABRvSS 28 oktober 1994, ABkort 1994, 964, Het Waterschap 1995, p. 98-99. 
ABRvSS 17 juni 1997, AB 1998, 296 m.nt. ChB (Van Rooij/dagelijks bestuur Waterschap de 
Dommel). . 
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stoff  slechts bij uitzondering kan worden gebruikt?127 

Dee Afdeling plaatst hiermee vraagtekens bij de eerdere mime uitleg van het 
begripp lozing. Bij de beantwoording verduidelijkt het Hof van Justitie de reik-
wijdtee van het begrip lozing en de invulling van het begrip diffuse bronnen. 

Inn het creosootpalen-arrest interpreteert het Hof het begrip lozing als: elke aan een 
persoonn toe te schrijven handeling waarbij een van de in lijst I of lijst II van de 
bijlagee bij richtlijn 76/464 genoemde stoffen direct of indirect in de wateren waar-
opp de richtlijn van toepassing is, worden gebracht. Dit begrip heeft, aldus het Hof, 
geenn betrekking op de 'andere significante bronnen, waaronder de diffuse bron-
nen'' . Juist vanwege het diffuse karakter zijn deze verontreinigingen niet aan een 
persoonn toe te schrijven. Het begrip lozing omvat bijgevolg niet de verontreiniging 
afkomstigg van deze bronnen. Het door een persoon in het oppervlaktewater bren-
genn van met creosootolie behandelde houten palen, valt echter wel onder het 
begripp lozing, aldus het Hof. De richtlijn staat toe dat aanvullende eisen worden 
gesteld,, zoals het doen van onderzoek naar alternatieven, ook als dit ertoe kan 
leidenn dat vergunningverlening niet of bij hoge uitzondering mogelijk is. Ook 
richtlijnn 76/769 staat hieraan niet in de weg.128 

OokOok de emissie van verontreinigde stoom die eerst neerslaat op terreinen en 
dakenn en vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terecht-
komt,, valt onder het aldus geformuleerde begrip lozing. Het Hof specificeert in 
zijnn uitspraak hierover het element van de voorzienbaarheid. De afstand tussen 
hett oppervlaktewater en de plaats van uitstoot van de verontreinigde stoom is 
slechtss relevant voor de vraag of het uitgesloten dient te worden geacht dat de 
verontreinigingg van het water volgens de algemene ervaringsregels als voorzien-
baarr kan worden beschouwd. Dat zou beletten dat deze verontreiniging wordt 
toegeschrevenn aan de veroorzaker van de stoom.129 

Dee handelingen dienen aan een persoon toe te schrijven te zijn en de veront-
reinigingg dient voorzienbaar te zijn. Diffuse bronnen, die niet aan een persoon 
zijnn toe te schrijven, vallen daar niet onder. 

Inn vervolg hierop oordeelt de Afdeling dat het in oppervlaktewater plaatsen 
vann gecreosoteerde palen Wvo-vergunningplichtig is.130 

1277 ABRvS 17 juni 1997, AB 1998, 295 m.nt. H.F.M.W. van Rijswick, M en R 1997/12 nr. 129 
m.nt.. Vogelezang-Stoute (Nederhoff en Zn./Dijkgraaf en hoogheemraden Hoogheemraadschap 
Rijnland). . 

1288 HvJEG 29 september 1999, C-232/97, M en R 1999/12, nr. 108, AB 2000, 21 m.nt. ChB onder 
22,, MR 1999, nr. 74 m.nt. H.F.M.W. van Rijswick (Nederhoff/creosoot palen). Zie ook het 
artikell  van H.F.M.W. van Rijswick over deze jurisprudentie, in M en R 1999/12, p. 291-296, 

mm HvJEG 29 september 1999, zaak C-231/97, M en R 1999/12, nr. 109, AB 2000 nr. 22 m.nt. 
ChB,, MR 1999 nr. 73 m.nt. H.F.M.W. van Rijswick, Het Waterschap 2000/5, p. 262-270 m.a. 
Vann Dijk, NTER 1999 p. 323-326, Sevenster (Van Rooij, stoom). 

1300 ABRvS 2 november 2000, AB 2001, 51, m.nt. Van Rijswick, M en R 2001/3, nr. 37 m.nt. J.M. 
Verschuuren,, Het Waterschap 2001, p. 144-148, m.nt. Lammens. 
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Dee Afdeling overweegt dat voor de hier aan de orde zijnde gedraging (het plaatsen 
vann de gecreosoteerde palen) geen specifieke voorschriften zijn opgenomen in het 
toelatingsbesluitt van de Bmw. Daarmee is er geen gedraging in de zin van de 
afbakeningsbepalingg van het Uitvoeringsbesluit. De Afdeling laat daarbij uitdrukke-
lij kk in het midden of een Bmw-toelating moet worden aangemerkt als een vergun-
ningg in de zin van richtlijn 76/464. 

Datt de productie en toepassing van creosoot in het kader van de Wet 
milieugevaarlijkee stoffen zou zijn toegestaan, kan niet afdoen aan een 
vergunningplichtt ingevolge de Wvo. De toepassing van het alara-beginsel, erin 
resulterendd dat in casu ter voorkoming van emissie de best bestaande technieken 
moetenn worden toegepast, is een invulling van de beoordelingsvrijheid die niet in 
strijdd met het recht is, aldus de Afdeling. De laatste overweging luidt dat, gezien 
dee jurisprudentie van het Hof, ook wanneer bij de beoordeling van de 
vergunningaanvraagg zodanige criteria worden aangelegd dat het gebruik niet of 
slechtss bij hoge uitzondering mogelijk is, dat niet in strijd met het recht is. 

Inn verband met de afstemming tussen Wvo en Bmw wijst annotator Van Rijswick 
bijbij  deze uitspraak erop dat het instrument van de toelating niet voor de hand lijk t 
tee liggen als implementatie van richtlijn 76/464. Deze richtlijn vereist voor zwar-
te-- en grijze-lijststoffen emissienormen die gerelateerd zijn aan respectievelijk 
grenswaardenn en waterkwaliteitsdoelstellingen, waarbij de emissienormen kunnen 
verschillenn per oppervlaktewater. Het generieke instrument van de toelating lijk t 
zichh hiervoor niet te lenen. 

Inn een situatie waar sprake is zeer gering verontreinigde stoom mocht, na 
afwegingg van de betrokken belangen, van een verzoek tot handhaving worden 
afgewezen.131 1 

Inn deze zaak oordeelt de Afdeling dat het bevoegd gezag niet gehouden is metingen 
tee verrichten met betrekking tot de omvang van de lozing. Verweerder bracht in 
dezee zaak naar voren dat de stoom die buiten het bedrijf vrijkomt vrijwel niet 
verontreinigdd is en dat de depositie in het oppervlaktewater zo gering is dat die 
niett kan worden gemeten doch slechts kan worden berekend. Onder meer op grond 
vann de indicatieve berekeningen (die wijzen op een depositie op jaarbasis van ten 
hoogstee 2,4 milligram zware metalen) verdienen bronmaatregelen de voorkeur. 
Bovendienn is legalisering van de lozing mogelijk. De Afdeling acht het niet onre-
delijkk dat het verzoek tot handhaving is afgewezen. 

Inmiddelss heeft de Afdeling in diverse uitspraken geoordeeld dat geen sprake is 
vann een lozing indien deze niet te onderscheiden is van andere, vergelijkbare 
verontreinigingen.. De uitspraken betreffen onder meer de uitstoot van ammoniak 
enn het van een schutting afspattende en aflopende water.132 

1311 ABRvS 31 augustus 2000, AB 2001, 50 m.nt. Van Rijswick, MR 2000, 56 m.a. H.F.M.W. van 
Rijswick. . 

1322 ABRvS 19 december 2001, M en R 2002/2, nr. 5, m.nt. MvR. 
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Hett aandeel van een veehouderij in de verontreiniging met ammoniak als geheel is 
niett te onderscheiden waardoor er geen sprake is van een lozing. In casu kwam de 
ammoniakverontreinigingg van het oppervlaktewater voort uit meervoudige, al dan 
niett diffuse bronnen zoals veehouderijen, uitspoeling door bemesting van omlig-
gendee landerijen, mest van vee in de weide, de plaatselijke fauna etc, aldus de 
Afdeling.133 3 

Hiermeee lijk t de Afdeling naast de criteria van het Hof inzake het toe te schrij-
venn zijn en de voorzienbaarheid, een nieuw, beperkend, criterium toe te voegen, 
namelijkk het kunnen onderscheiden van de afzonderlijke verontreiniging. Annota-
torr Van Rijswick merkt bij de vorengenoemde uitspraak op dat deze redenering 
kann betekenen dat hoe meer verontreinigers er in een bepaald gebied zijn, hoe 
kleinerr de mogelijkheid wordt om de verontreiniging in de vergunning te rege-
len.. Zij onderscheidt vijf elementen die het begrip lozing kunnen afbakenen: -
eenn bepaalde, voldoende concrete handeling, - die aan een persoon kan worden 
toegeschrevenn en - die een bepaald oppervlaktewater - aantoonbaar verontreinigt 
(immissie),, waarbij - de omvang van de emissie kwantificeerbaar is.134 

Inn een uitspraak over het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij perkt de 
Afdelingg het lozingenbegrip nog verder in. Niet iedere activiteit waarbij een stof 
uiteindelijkk in het water komt, is een lozing als bedoeld in richtlijn 76/464, aldus 
dee Afdeling. 

'Ditt is naar het oordeel van de Afdeling onder meer het geval bij activiteiten waar-
doorr indirecte verspreiding van toegepaste bestrijdingsmiddelen en meststoffen 
optreedt.. Het Lozingenbesluit ziet naar het oordeel van de Afdeling op andere 
activiteiten,, te weten, de activiteiten die een piekbelasting van het oppervlaktewater 
veroorzakenn ten gevolge van het mee bemesten dan wel mee spuiten van sloten, de 
afspoelingg van verhard en onverhard oppervlak, de verwaaiing van bestrijdings-
middelenn van de direct naast het oppervlaktewater gelegen landbouwgrond tijdens 
dee bespuiting en laterale afspoeling van toegediende bestrijdingsmiddelen en mest-
stoffenn van de direct naast het oppervlaktewater gelegen landbouwgrond. Het 
Lozingenbesluitt regelt daarmee die activiteiten die conform de richtlijn 76/464/EG 
alss lozingen dienen te worden beschouwd.'135 

Dee beperking tot piekbelastingen is een wel heel restrictieve uitleg van het lozin-
genbegrip.. Naar de mening van annotator Van Rijswick lijk t deze uitleg in strijd 
mett de uitleg van het Hof van Justitie en met de tekst van de richtlijn. 

Uitt de voorgaande Hof-jurisprudentie blijkt dat het begrip lozing ruim moet 
wordenn uitgelegd. Veel handelingen met bestrijdingsmiddelen die in Nederland 
alss diffuse lozing werden beschouwd, zijn voor het Hof geen diffuse lozing in de 

1333 ABRvS 25 juli 2001, AB 2001, 392, m.nt. JV, M en R 2002/2, nr. 26, m.nt. VdM en MvR. 
1344 Zie over deze jurisprudentie en de consequenties daarvan ook uitgebreid Van Rijswick 2001, p. 

102-127. . 
1355 ABRvS 17 april 2002, M en R 2003/7/8, nr. 77 m.nt. HvR onder 79, JM 2002, nr. 102 

m.nt.. Lammens. 
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zinn van richtlijn 76/464 en zijn daarmee vergunningplichtig. Dit vergroot de 
reikwijdtee van de Wvo, temeer daar richtlijn 76/769 er niet aan in de weg staat 
datt in dit kader verder gaande eisen worden gesteld. De gevolgen van deze 
jurisprudentiee zijn nog niet uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld hoe begrippen als 
'toee te schrijven' en 'voorzienbaar' moeten worden ingevuld. De interpretaties 
vann de Afdeling lijken de reikwijdte van het begrip lozing steeds meer in te per-
ken. . 

17.3.317.3.3 Jurisprudentie inzake Wvo-vergunningen in verband met bestrij-
dingsmiddelengebruik dingsmiddelengebruik 

Ookk vóór de ruime uitleg van het begrip lozing, en daarmee de brede reikwijdte 
vann de vergunningplicht, bestond een grote achterstand in de verlening van Wvo-
vergunningen.. Deze achterstand werd voor glastuinbouwbedrijven in bepaalde 
gebiedenn aanvankelijk via een convenant ingevuld.136 

Dee Voorzitter Afdeling geschillen van bestuur RvS bepaalt in 1992 dat dit conve-
nantt niet op één lijn kan worden gesteld met een gedoogbeschikking aangezien de 
inn het convenant neergelegde afspraken niet rechtstreeks bindend zijn voor de 
individuelee tuinders. Gezien het grote aantal illegale lozingen acht de voorzitter het 
niett onaanvaardbaar dat onder bepaalde voorwaarden voor bestaande bedrijven van 
bestuursdwangg wordt afgezien. Voor nieuwe bedrijven moet evenwel het vergun-
ninginstrumentt worden gehanteerd.137 

Naa deze uitspraak en na het wegvallen van het bestuurlijk draagvlak voor het 
convenantt volgt in 1992 opzegging van het convenant. In 1994 komt het Lozin-
genbesluitt Wvo glastuinbouw tot stand, waarmee voor vele glastuinbouwbedrij-
venn de Wvo-vergunningplicht vervalt. Juridische procedures van milieuorganisa-
tiess met betrekking tot de huns inziens illegale agrarische lozingen, welke volgen 
opp weigeringen van de waterbeheerders om tot bestuursdwang over te gaan, 
resulterenn in een twintigtal vergelijkbare uitspraken inzake lozingen van onder 
meerr fruitbedrijven, bloembollenbedrijven en akkerbouwbedrijven.138 

Overr het gedogen van de lozingen zonder vergunning concludeert de Afdeling dat 
voorr een beslissing op een verzoek tot handhaving het bevoegd gezag zich niet 
alleenn moet vergewissen of het bevoegd is tot handhaving, maar ook moet onder-
zoekenn wat de ernst van de situatie is. Dit vereist een bedrijfsgerichte aanpak: 
welkee stoffen worden geloosd en wat is de ernst van de lozingen. Nu niet is onder-
zochtt welke stoffen in welke omvang worden geloosd, verdraagt dit zich niet met 
art.. 3:2 Awb inzake het vergaren van de nodige kennis over relevante feiten, aldus 

Partijenn waren het Hoogheemraadschap Delfland, het Landbouwschap en de Gewestelijke Raad 
Zuid-Hollandd van het Landbouwschap, 22 januari 1991. Zie hierover A.P. van den Berge, 'De 
casuss glastuinbouw, Het convenant', in: A.P. van den Berge e.a. 1995, p. 191-208. 
Vz.AGRvSS 7 juli 1992, M en R 1993/1, nr. 1 m.nt. Gilhuis (Delfland). Een vergelijkbare 
uitspraakk werd gedaan in de zaak van Schieland 8 april 1992, B05.92.0126. 
ABRvSS 23 augustus 1999, M en R 2000/6, nr. 62 m.nt. Uylenburg en Vogelezang-Stoute. 
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dee Afdeling. Daarbij komt dat het bevoegd gezag door dit gebrek aan kennis ook 
niett toekomt aan beantwoording van de vraag of het Uitvoeringsbesluit wel van 
toepassingg is. Het kan immers niet beoordelen of sprake is van een gedraging 
waaromtrentt voorschriften zijn gesteld in de Bmw, waarmee het Uitvoeringsbesluit 
niett van toepassing zou zijn. 

Hett passieve gedoogbeleid dat in 1992 in bepaalde situaties voor groepen bedrij-
venn nog, zonder onderzoek, was toegestaan, wordt nu niet meer aanvaard. De 
Afdelingg vereist in 1999 dat het bevoegd gezag inzicht heeft in het bestrijdings-
middelengebruikk en daarmee samenhangende emissies. Vergelijkbare constate-
ringenn doet de Afdeling in enkele andere zaken, daarbij overwegend dat in feite 
lozingenn van onbekende aard en omvang vergund zijn.139 

Hett beoordelen of de Wvo dan wel de Bmw van toepassing is en het beoor-
delenn van de ernst van de situatie, vereist informatie over aard en omvang van 
dee lozingen. Het vergunningentraject moet hier duidelijkheid bieden over de aard 
enn omvang van het bestrijdingsmiddelengebruik en daarmee samenhangende 
emissies.. De middelvoorschriften blijken de toets van de Afdelingskritiek niet te 
doorstaan: : 

Verweerderss hebben nagelaten te motiveren hoe de middelvoorschriften die zij 
terzakee hebben gesteld, zijn te herleiden tot een bepaalde reductiedoelstelling. De 
toereikendheidd in het licht van art. 8.11 Wm is daardoor niet te beoordelen. De 
voorschriftenn zijn daarom in strijd met art. 3:2 en 3:46 Awb. Uit de vergunningen 
blijk tt niet aan welke waterkwaliteitsdoelstellingen de bedrijven dienen te voldoen 
enn of deze als streef-, richt- of grenswaarden moeten worden beschouwd. De 
saneringsvoorschriftenn zijn daarom onvoldoende gemotiveerd, aldus de 
Afdeling.140 0 

Zowell  over de doelstellingen als over het realiseren daarvan dient er dus duide-
lijkheidd te zijn in de vergunningvoorschriften. De Afdeling maakt in deze uit-
spraakk korte metten met verwijzingen naar de doelstellingen van het Meerjaren-
plann gewasbescherming, omdat deze doelen zich niet laten vertalen in reductie-
doelenn voor concrete bedrijven. De volgende uitspraak nuanceert dit. 

ABRvSS 12 maart 1999, M en R 1999/7/8, nr. 68 m.nt. Verschuuren en Vogelezang-Stoute, MR 
1999,, nr. 39, m.nt. Van Rijswick. Eenzelfde conclusie keert terug in een latere uitspraak, 
eveneenss inzake de vergunning van een bloembollenbedrij f (ABRvS 20 december 1999, M en R 
2000/6,, nr. 63, m.nt. Vogelezang-Stoute). 
ABRvSS 12 maart 1999, zie voorgaande noot. 
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Dee Afdeling overweegt dat zij er op zichzelf oog voor heeft dat het onder bepaalde 
omstandighedenn (nog) niet mogelijk is de doeleinden te formuleren die in het 
belangg van de bescherming van het oppervlaktewater dienen te worden verwezen-
lijkt .. Dit vraagt echter wel om een deugdelijke motivering van die omstandighe-
den.. Verweerders hebben niet gemotiveerd waarom het in dit geval niet mogelijk 
iss specifieke reductiedoelen te formuleren.141 

Hiermeee wordt de waterkwaliteitsbeheerder enige ruimte geboden. Maar tegelij-
kertijdd lijk t een vereiste te worden toegevoegd. Onduidelijk is, aldus de Afde-
ling,, hoe de middelvoorschriften zich verhouden tot de grenswaarden voor de 
waterkwaliteitt uit, onder meer, de Derde Nota Waterhuishouding. Teneinde op 
ditt punt duidelijkheid te krijgen zal de waterkwaliteitsbeheerder de vergunning-
voorschriftenn niet alleen dienen te plaatsen in het licht van de reductiedoelstellin-
genn maar ook van de waterkwaliteitsdoelstellingen. 

Geconcludeerdd kan worden dat voor de Wvo-vergunning in de jurisprudentie 
verr gaande eisen worden gesteld aan de voorschriften inzake het bestrijdingsmid-
delengebruik. . 

17.3.417.3.4 'Algemene regels' voor bestrijdingsmiddelen, ingevolge de Wvo 

Hett Wvo-vergunningenstelsel kan bij amvb worden vervangen door 'algemene 
regels',, ter bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging of met 
hett oog op een doelmatige werking van de zuivering. De Wm-criteria voor het 
vaststellenn van 'algemene regels' zijn van overeenkomstige toepassing. Ook 
overigenss geldt dezelfde systematiek als bij de Wm. Er zijn meldingsverplichtin-
genn en het bevoegd gezag kan, waar de regeling daarin voorziet, nadere eisen 
stellenn (Wvo, art. 2a en 2c, eerste lid). 

Evenalss bij de Wm-amvb's rijst hier de vraag of dit amvb-stelsel in overeen-
stemmingg is met de EG-regelgeving, vanwege het ontbreken van een toespitsing 
opp het bijzondere geval, het niet voldoen aan de eis van tijdelijkheid en de beper-
kingg van de rechtsbescherming. 

Richtlijnn 76/464 vereist dat lozingen van lijst II voorafgaand vergund worden, 
waarbijj  emissieeisen worden berekend aan de hand van vastgestelde 
waterkwaliteitsdoelstellingen.1422 Van Rijswick signaleert ook strijdigheid met 
richtlijnn 76/464 vanwege de eis van tijdelijkheid in deze richtlijn voor de vergun-
ningverleningg voor zwarte-lijststoffen. Met het oog op dit vereiste is de amvb geen 
geschiktt instrument. Daarnaast signaleert zij de problematiek van de beperkte 
rechtsbeschermingg vanwege de marginale toetsing van de amvb's door de 
burgerlijkee rechter. Betwijfeld kan worden of de vervanging van de vergunning 
doorr regels voldoende recht doet aan de rechtsbeschermingseisen die het Europese 

ABRvSS 20 december 1999, M en R 2000/6, nr. 63, m.nt. Vogelezang-Stoute. 
Alduss vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie, onder meer in HvJEG 12 juni 2003, zaak C-
130/011 (Commissie/Frankrijk). Zie hierover annotator Van Rijswick bij ABRvS 17 april 2002, 
MM en R 2003, 7/8, nr. 77). 



5488 Hoofdstuk 17 

rechtt stelt. Van Rijswick wijst er op dat de Kaderrichtlijn water wel de mogelijk-
heidd kent van algemene regels naast of in plaats van de vergunning.143 

Ookk los van de EG-vereisten kan worden betwijfeld of de 'algemene regels' op 
dezelfdee wijze als de vergunning kunnen worden ingezet naast of in aanvulling 
opp de Bmw. Het argument dat de Wvo-vergunning meer gericht is op een lokale 
situatie,, gaat voor een Wvo-amvb minder op, tenzij dat via de 'nadere eisen' zou 
gebeuren.144 4 

Niett geheel duidelijk is of de 'algemene regels', als het om lozingen op 
anderee wijze dan via een werk gaat, de afbakeningsbepaling volgen van het Uit-
voeringsbesluit,, waarbij Bmw-voorschriften voor de betreffende gedragingen 
voorrangg krijgen boven Wvo-voorschriften. Een koppeling tussen de regeling bij 
amvbb en de afbakeningsbepaling uit het Uitvoeringsbesluit ontbreekt. Aanneme-
lij kk lijk t echter dat de algemene regels voor deze lozingen de afbakeningsbepa-
lingg volgen.145 

Hett Uitvoeringsbesluit kent de mogelijkheid van een absoluut lozingsverbod 
voorr lozingen op welke wijze ook, van bepaalde stoffen (waaronder vele bestrij-
dingsmiddelen).1466 Betwijfeld wordt wel of dit instrument - dat tot op heden 
niett werd gebruikt - kan worden ingezet, omdat sprake zou zijn van een door-
kruisingg van het Bmw-toelatingsstelsel.147 

All  met al is de afbakeningsproblematiek tussen de Bmw en de Wvo met de 
'algemenee regels' niet verdwenen. Deze problematiek wordt in enkele nieuwere 
amvb'ss in zekere mate omzeild, doordat deze amvb's op meerdere wetten geba-
seerdd zijn. 

17.3.4.117.3.4.1 Het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw (oud) 
Vann de eerste vergunningvervangende Wvo-amvb, het uit 1994 daterende en 
inmiddelss ingetrokken Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw148, worden hier 
alleenn enkele aspecten behandeld die van belang zijn voor de latere regelgeving. 
Dee Wvo-amvb is inmiddels vervangen door een op meerdere wetten gebaseerde 
amvbb (par. 17.4). Aanleiding tot het opstellen van het Wvo-Lozingenbesluit was 
dee achterstand in Wvo-vergunningverlening en het streven naar het reduceren 

Vann Rijswick 2001, p. 311-312, 174-175. 
Vergelijkk ten tijde van het MJP-G: Advies van CUWVO-werkgroep I-H, juridische aspecten, 6 
decemberr 1994, met name p. 12-13, in: Regelgeving emissiebeperkende maatregelen 
oppervlaktewaterr (Bestuursovereenkomst Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming), april 
1996. . 
Alduss ook CUWVO-werkgroep I-H, juridische aspecten, 6 december 1994, p. 13. 
Art.. 3, eerste lid, jo. de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit. 
Adviess van CUWVO-werkgroep MI , juridische aspecten, 6 december 1994, p. 2, in: 
Regelgevingg emissiebeperkende maatrregelen oppervlaktewater, Bestuursovereenkomst 
Uitvoeringg Meerjarenplan Gewasbescherming, april 1996. Zie ook Boeve 1996, p. 42. Uit de 
creosoot-jurisprudentiee van het Hof van Justitie (zie par. 17.3.1) blijkt dat zeer ver gaande 
beperkingenn wel mogelijk zijn. 
Besluitt van 22 september 1994, Stb. 1994, 669; ingetrokken bij de inwerkingtreding van het 
Besluitt glastuinbouw. 
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vann gedoogsituaties.149 

Naastt enkele doelvoorschriften (bijvoorbeeld dat het gehalte aan bestrijdings-
middelenn in het drainagewater de kwaliteit van het oppervlaktewater niet in ge-
vaarr mag brengen)150 bevatte het Besluit vooral middelvoorschriften (bijvoor-
beeldd inzake de bouw van de kas). 

Dee toelichting noemt in par. 2.1 als redenen voor de middelvoorschriften een sterk 
inn de tijd of samenstelling wisselende afvalwaterkwaliteit alsmede de aanwezigheid 
vann een groot aantal niet eenvoudig te bepalen verontreinigingen. Doelvoorschrif-
tenn zouden een ver gaande differentiatie naar gewas en zeer uitgebreide 
bemonsterings-- en analyseverplichtingen vereisen. Het Besluit vereiste opvang- en 
hergebruiksvoorzieningenn voor afvalwaterstromen.151 Op dit punt werd evenwel 
eenn 'souplessebeleid' gevoerd, op grond waarvan bedrijven onder omstandigheden 
uitstell  konden krijgen voor bepaalde voorzieningen.152 

Hett bevoegd gezag kon op onderdelen nadere eisen stellen. 

Onderwerpp van mogelijke nadere eisen was het meten van het gehalte aan bestrij-
dingsmiddelenn bij lozingen, bijvoorbeeld bij vermoeden van onzorgvuldig hande-
len,, waarbij de frequentie van deze meet- en analyseverplichting werd beperkt tot 
tenn hoogste twee maal per jaar (art. 10). Er gold dus met een meet- of analysever-
plichting.plichting. Voor het hergebruik van drainagewater konden nadere eisen worden 
gesteld.1533 Een nadere eis voor bestrijdingsmiddelen was alleen mogelijk voor het 
gehaltee aan grondontsmettingsmiddelen of omzet- of afbraakproducten daarvan 
(art.. 12, vierde lid). 

KanttekeningenKanttekeningen en conclusies 
Hett Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw richtte zich specifiek op glastuinbouwtoe-
passingenn maar niet op concentratiegebieden. In de praktijk bleek juist weer 
behoeftee aan differentiatie, teneinde de regulering te kunnen toespitsen op 

Notaa van toelichting bij het Besluit, par. 1.1. 
Ditt Besluit reguleerde ook lozingen op de rioleringen. De vergunningplicht voor indirecte 
lozingenn werd eerst van toepassing verklaard op glastuinbouwbedrijven (art. 2), waarna 
glastuinbouwbedrijvenn die voldeden aan de voorschriften van het Besluit uitgezonderd werden 
vann de vergunningplicht (art. 3). Boeve (1996, p. 88) wijst erop dat dit een wetstechnisch 
vreemdee constructie is en beveelt aan het Besluit ex art. 1, tweede lid, en art. 31, vierde lid, 
Wvo,, aan te passen. 
Mett name de aanleg van een waterbassin voor recirculatie en de zogenaamde 'first flush'-
voorzieningg voor de opvang van de eerste, extra vervuilde stroom hemelwater van de kassen 
{Handhaving{Handhaving 1997, nr. 6, p. 30, 31). 
TKK 1996-1997, 25000 XIV , nr. 45, p.3. Handhaving 1997, nr. 6, p. 31. 
Hett Hoogheemraadschap Rijnland stelde als nadere eis voor grondteeltbedrijven het hergebruik 
vann drainagewater verplicht, tenzij gebruik wordt gemaakt van een speciaal watercontrolesysteem 
(Wimm du Mortier, 'Grondtelers moeten kiezen: recirculeren of Denar Aqua Control', Vakblad 
voorvoor de Bloemisterij 30 (1997), p. 24-25). 
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concretee lozingssituaties.154 

Inn de literatuur wordt het opmerkelijk genoemd dat een registratieplicht ont-
breektt voor soorten en hoeveelheden gebruikte bestrijdingsmiddelen. Het Besluit 
voldoett daarmee niet aan eisen die de rechter inmiddels stelt aan vergunningen 
inzakee de informatie over gebruikte bestrijdingsmiddelen. Ook voldoet het niet 
aann vereisten inzake best bestaande technieken (voor zwarte-lijststoffen) en best 
uitvoerbaree technieken (voor grijze-lijststoffen). 

Voorr de zwarte-lijststoffen werd niet voldaan aan het tijdelijkheidsvereiste 
vann richtlijn 76/464.155 De 'Regeling tijdelijke vergunning voor lozing van 
zwartelijststoffen'' heeft hierin verandering gebracht.156 

Dee toelichting bij het Besluit vermeldde al dat voor de substraatteelt, zonder 
aanvullendee maatregelen, het bereiken van de gewenste waterkwaliteit niet altijd 
mogelijkk zou zijn en dat voor de grondgebonden teelt de resultaten onzeker wa-
ren.1577 Uit de evaluatieresultaten in 1998 blijkt dat de emissiereducties tegen-
vallen.. Als één van de problemen wordt genoemd dat snel na de invoering van 
hett Besluit overleg werd gestart over regulering via individuele bedrijfsmilieu-
plannenn waardoor de geloofwaardigheid van de collectieve aanpak werd uitge-
hold.. De strafrechtelijke handhaving liet bovendien te wensen over, onder meer 
vanwegee vage formuleringen van voorschriften.158 

Geconcludeerdd kan worden dat dit Lozingenbesluit voor bestrijdingsmiddelen 
eenn aanzet gaf voor de aanpak van de emissies naar het oppervlaktewater. Het 
Besluitt bevatte weinig specifieke en niet altijd duidelijke bepalingen in verband 
mett bestrijdingsmiddelengebruik. Het voldeed op diverse punten niet aan eisen 
diee de rechter aan Wvo-vergunningen stelt.159 

17.3.517.3.5 Conclusies Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Dee ruime uitleg van het begrip lozing heeft tot gevolg dat veel toepassingen van 
bestrijdingsmiddelenn die een voorzienbare waterverontreiniging meebrengen, 
Wvo-vergunningplichtigg zijn dan wel vallen onder een van de vergunning-ver-
vangendee amvb's. De ruime uitleg van het begrip lozing door het Hof van Justi-
tie,, waarbij het toeschrijven aan een handeling door een persoon een centraal 
criteriumm is, lijk t te worden beperkt door de interpretatie van de Afdeling be-
stuursrechtspraak,, waarbij de herleidbaarheid van het aandeel van de afzonderlij-
kee verontreiniging vereist wordt. 

1544 Zie hierover G.R.M, van Dijk en H.J.M Havekes, 'Het vergunningstelsel en de algemene 
regels',, in: A.P. van den Berge e.a.(red-), Bestrijding van de watervervuiling. Vijfentwintig jaar 
WVO,WVO, 1995, p. 45-69, in het bijzonder p. 60-61. 

1555 Van Rijswick 2001, p. 179. 
1566 Stcrt. 2003, nr. 184, p. 16. 
1577 Toelichting, par. 1.4 en par. 2.8.1. 
1588 Handhaving 1998, nr. 5, p. 3-5 ('Resultaten Lozingenbesluit vallen vooralsnog tegen', interview 

mett enkele waterbeheerders); L. Bomhof, 'Het ontwerp-Besluit glastuinbouwbedrijven, Agrarisch 
rechtrecht 2001, p. 130-143, in het bijzonder p. 140, verwijzend naar de evaluatie van het 
Lozingenbesluitt (De Waterbalans, evaluatie Lozingenbesluit Wvo Glastuinbouw, VEK 
Adviesgroepp BV in opdracht van RIZA, 1998). 

1599 Zie de in par. 17.3.3 behandelde jurisprudentie. 
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Inn de jurisprudentie worden aan de vergunning voor lozingen strenge eisen 
gesteldd ten aanzien van het inzicht in aard en omvang van het gebruik en van 
emissiess van bestrijdingsmiddelen. Middel voorschriften dienen duidelijk te wor-
denn gerelateerd aan reductie- of waterkwaliteitsdoelstellingen. De eerste vergun-
ningvervangendee amvb bevatte slechts beperkt voorschriften voor bestrijdings-
middelen,, waarbij duidelijk was dat de waterkwaliteitsdoelstellingen niet zouden 
wordenn bereikt. 

17.44 Algemene regels op basis van meerdere wetten 

17.4.117.4.1 Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 

Dee amvb Lozingenbesluit open teelt en veehouderij160 heeft tot doel emissies 
naarr het oppervlaktewater van bestrijdingsmiddelen en meststoffen als gevolg van 
agrarischee activiteiten in open teelten en veehouderij te voorkomen en beper-
ken.1611 Formeel vervangt deze amvb de Wvo-vergunningplicht. Feitelijk maakt 
dee amvb een eind aan gedoogsituaties. De amvb is gebaseerd op de Wvo en voor 
eenn deel van de artikelen mede op de Bmw. De voorschriften inzake het lozen 
enn gebruiken van bestrijdingsmiddelen zijn vooral gericht op het voorkomen en 
beperkenn van emissies door drift (verwaaiing).162 

Ditt Lozingenbesluit bevat maatregelenpakketten voor de lozingen vanaf de percelen 
enn voor de afval waterlozingen vanaf het bedrijf. Alternatieve maatregelen zijn 
mogelijk,, indien de gelijkwaardige bescherming van het oppervlaktewater wordt 
aangetoondd (art. 3). Er gelden teeltvrije zones langs oppervlaktewater, in 
combinatiee met voorschriften voor het gebruik van apparatuur. De breedte van de 
teeltvrijee zones varieert (doorgaans tussen 25 cm en 150 cm), afhankelijk van teelt, 
gewass en spuittechniek (art. 13). De zonevoorschriften gelden niet als een afdoen-
dee emissiescherm wordt gebruikt of als biologisch wordt geteeld. Op de teeltvrije 
zonee mag, naast gras, een ander gewas worden geteeld. Daarbij is bestrijdingsmid-
delengebruikk toegestaan dat geen emissies veroorzaakt, zoals toepassing met een 
strijkstokk (art. 1 onder oo en art. 15, vijfde lid). Op het talud is pleksgewijze, 
driftvrij ee toepassing van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan (art. 5, tweede lid 
(h)).. Het Besluit bevat ook voorschriften voor apparatuur en voor het vullen daar-
vann bij oppervlaktewater (art. 15 en 17). 
Err zijn lozingsvoorschriften voor afvalwater van het reinigen van bestrijdingsmid-
delenapparatuur,, voor afvalwater uit ruimten waar bestrijdingsmiddelen worden 
toegepastt of opgeslagen, voor het spoelen van landbouwgewassen en voor het 
afvoerenn van hemelwater (art. 7, 8, 10 en 12). 
Dee zorgplicht ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater door 

Stb.Stb. 2000, 43, zoals gewijzigd Stb. 2001, 439 en Stb. 2001, 479. 
Uitgezonderdd zijn onder meer bepaalde bloembollenteeltbedrijven en boomkwekerijbedrijven 
(art.. 2). Hier is de vergunningplicht gehandhaafd. 
Ziee over deze amvb ook: J. Rutteman, 'Het lozingenbesluit open teelt en veehouderij: nieuwe 
ontwikkelingenn in het bestrijdingsmiddelenrecht', M en R 1999/2, p. 30-35. 
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agrarischee activiteiten, houdt kort gezegd 'in ieder geval' in dat bij een bepaald 
wetenn of vermoeden handelen achterwege moet blijven of maatregelen vereist zijn 
(art.. 4). Deze zorgplicht is niet op de Bmw gebaseerd. 

Hoewell  het Besluit waar mogelijk doelvoorschriften bevat, aldus de toelichting, 
zijnzijn de voorschriften voor bestrijdingsmiddelen vooral middelvoorschriften, inza-
kee apparatuur en teeltvrije zones. Middelvoorschriften hebben de voorkeur wan-
neerr de lozing sterk wisselend is qua hoeveelheid en samenstelling, sterk afhan-
kelijkk is van de lokale situatie en een groot aantal niet eenvoudig te bepalen 
verontreinigingenn bevat.163 De waterbeheerders kunnen op diverse punten nade-
ree eisen stellen. 

Bijj  nadere eis kan de waterkwaliteitsbeheerder bij kwetsbare wateren, met een 
bijzonderee functie of kwaliteitsdoelstelling, een bredere teeltvrije zone voorschrij-
ven.. In bepaalde gevallen kan een minder brede zone worden voorgeschreven (art. 
13,, achtste en negende lid). Ook kunnen nadere eisen gesteld worden aan voorzie-
ningenn in verband met lozingen (art. 6 -11). 

Err zijn overgangsperiodes voor de teelt op smalle percelen en voor het gebruik 
vann bepaalde apparatuur (art. 23-27). Notificatie van de regelgeving voor de 
apparatuurr leidt tot aanpassing van deze regeling en tot vertraging van de invoe-
ring.164 4 

Dee huidige voorschriften zijn bedoeld als eerste fase voor de regulering van 
dee emissies. Gestreefd wordt naar een aanscherping van de voorschriften (reeds 
opgenomenn in art. 14) per 2003. Het Besluit is niet voldoende om de waterkwali-
teitsdoelstellingenn te bereiken, maar vormt een essentiële eerste stap.165 

17.4.1.117.4.1.1 Jurisprudentie Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 
Vann landbouwzijde wordt onder meer naar voren gebracht dat de teeltvrije zones 
eenn schending van eigendomsrechten betekenen en in strijd zijn met art. 14 
Grondwett en art. 1 Eerste protocol EVRM.166 De rechter denkt daar niet zo 
over. . 

Dee rechtbank Den Haag oordeelt in deze zaak dat de maatregelen van het Besluit 
niett disproportioneel zijn, gezien de beperkte breedte van de teelt- en mestvrije 
zones,, waarbij alternatieven mogelijk zijn. De kosten van dergelijke maatregelen 
komenn in beginsel voor de veroorzakers daarvan en bovendien konden de maatre-
gelenn reeds geruime tijd worden voorzien. Bij de beoordeling van de vraag of de 
teelt-- en mestvrije zone in het algemeen belang gerechtvaardigd is en zonder scha-

1633 Toelichting Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, p. 35. 
1644 Stb. 2001, 439. Regeling testmethodenvoor driftarme doppen Lozingenbesluit open teelt en 

veehouderij,, Stcrt. 2001, 43. Bezwaren van enkele lidstaten tegen de testmethoden leiddt tot een 
bepalingg inzake wederzijdse erkenning (art. 29a) en tot uitstel van de invoeringsdatum voor de 
regelss inzake de apparatuur. 

1633 Aldus de toelichting bij het Besluit, p. 57. 
1666 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
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devergoedingsregelingg proportioneel is, komt de Staat een ruime beoordelingsmar-
gee toe, aldus de rechtbank. Richtlijn 2000/60 (Kaderrichtlijn water) staat lidstaten 
toee strengere voorschriften dan bij de richtlijn beoogd, vast te stellen, hetgeen 
inhoudtt dat verboden kunnen worden gesteld voor lozingen die in een individueel 
gevall  op grond van de richtlijn mogelijk zouden zijn.167 

Milieu-organisatiess verzoeken de waterbeheerder bestuursdwang toe te passen, 
omdatt het Lozingenbesluit slechts op een deel van de lozingen betrekking heeft 
enn omdat toepassing van het Alara-beginsel meebrengt dat de scherpere toekom-
stigee driftvoorschriften die voor 2003 voorzien zijn, direct van kracht worden. 
Ookk deze argumenten worden niet gehonoreerd. 

Dee milieuorganisaties stellen dat het Besluit uitsluitend ziet op emissies via drift 
(enn op piekbelastingen) en niet op verontreiniging via atmosferische depositie en 
uitspoelingg (en op meer continue belasting). Bovendien zijn de wel geregelde 
lozingseisenn niet overeenkomstig de 'stand der techniek'. Het Besluit is in strijd 
mett richtlijn 76/464 en met de Wvo, aldus de organisaties. 
Dee Afdeling oordeelt dat het Besluit niet ziet op iedere activiteit waarbij een stof 
inn het water komt. Het ziet op piekbelastingen door het meespuiten van sloten, op 
afspoelingg en verwaaiing, maar niet op indirecte verspreiding. De 'best uitvoerbare 
technieken'' kunnen door de beugel, onder meer gezien de mogelijkheid van nadere 
eisenn en gezien de voorziene aanscherping, aldus de Afdeling.168 

17.4,1.217.4,1.2 Evaluatie Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 
Opp basis van een in 2002 gehouden evaluatie van de maatregelenpakketten wordt 
inn dat jaar besloten de aanscherping niet door te voeren. De resultaten van de 
huidigee pakketten bleken voor de meeste gewassen gunstiger dan verwacht, aldus 
dee Staatssecretaris. De scherpere voorschriften treden daarmee niet in werking. 
Voorr de gewassen waarvoor de resultaten minder gunstig zijn (met name de 
fruitteelt)) wordt verwezen naar 2004.169 

Uitt één van de rapportages in het kader van deze evaluatie blijkt dat (tot dan 
toe)) nauwelijks gebruik is gemaakt van het instrument van de nadere eis om 
maatwerkk toe te passen.170 Met betrekking tot de handhaving wordt gerappor-
teerdd dat de bewijsvoering moet worden gebaseerd op heterdaad waarnemingen 
vanwegee de samenhang tussen de in acht te nemen teeltvrije zone en de te hante-
renn technische maatregelen. 

Rb.. Den Haag 20 maart 2002, M en R 2003/7/8, nrs.78 en 79 m.nt. Van Rijswick onder nr. 79 
(2833 landbouwers/Staat der Nederlanden; Ver. Ned. landbouwluchtvaartbedrijven e.a./Staat). 
ABRvSS 17 april 2002, JM 2002, nr. 102 m.nt. Lammens (ZHM en SNM/dijkgraaf en 
hoogheemradenn Hoogheemraadschap Schieland resp. dagelijks bestuur Zuiveringschap Hollandse 
Eilandenn en Waarden), M en R 2003/7/8, nr. 77 m.nt. Van Rijswick onder nr. 79. 
Brieff  van de staatssecretaris van V & W aan de Tweede Kamer, 23 mei 2002. 
Uniee van Waterschappen, Evaluatie Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 2000 en 2001, 
samenvattingsamenvatting resultaten, Bijlage BOOT 02-31b, 18 juni 2002, p. 2. 
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17.4.1.317.4.1.3 De dubbele wettelijke basis 
Dee (drift)voorschriften voor bestrijdingsmiddelengebruik zijn gebaseerd op de 
Wvoo en op art. 13 Bmw. Vanwege deze dubbele basis zijn de agrarische activi-
teitenn waarop het Besluit betrekking heeft in art. 28 uitgezonderd van de voor-
rangsbepalingg van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wvo.171 Deze be-
palingg beoogt doublures te vermijden en verleent voorrang aan de Bmw. Het 
Lozingenbesluitt creëert juist doublures. Het stelt identieke voorschriften op 
grondd van zowel de Wvo als de Bmw, zodat de voordelen van beide wetten 
optimaall  kunnen worden benut.172 

Bijj  de totstandkoming van het Besluit adviseert de Raad van State de afbake-
ningg tussen Wvo en Bmw fundamenteel te beschouwen. De Raad plaatst kantte-
keningenn ten aanzien van de bevoegdheidsverdeling en objectbepaling tussen 
beidee wetten. De regering meent dat deze problematiek aan inwerkingtreding van 
dee regeling niet in de weg staat, nu voorschriften uit beide wetten, gezien de 
dubbelee wettelijke basis, gelijkwaardig zijn.173 

Dee toelichting vermeldt dat bij een verschil tussen het wettelijk gebruiksvoor-
schriftt van de toelating en een voorschrift in dit Besluit, het strengste voorschrift 
wordtt nageleefd (p. 33). Eventuele strengere teeltvrije zones op grond van de 
Bmw,, voor specifieke middelen, blijven gelden, naast de bepalingen uit het 
Besluitt (p. 86). 

KanttekeningenKanttekeningen en conclusies 
Ondankss de dubbele wettelijke basis blijven er onduidelijkheden in de afbakening 
tussenn en de afstemming van beide wetten. Alleen uit de toelichting blijkt dat in 
Bmw-kaderr voor afzonderlijke middelen strengere zonevoorschriften kunnen 
gelden.. Niet wordt vermeld dat ook andersom het Besluit, of een nadere eis op 
basiss daarvan, strenger kan zijn dan een Bmw-voorschrift. Het opnemen van, of 
hett verwijzen naar, de voorschriften uit het Lozingenbesluit in het wettelijk ge-
bruiksvoorschriftt van de toelating lijk t dan voor de hand te liggen. In de praktijk 
gebeurtt dit niet standaard, maar alleen als de Bmw strenger is.174 Ook in een 
waterschapskeurr kan een strengere norm opgenomen zijn. Het Besluit geeft daar-
overr niets aan.175 

Lozingg en gebruik worden in de voorschriften redactioneel onderscheiden, 
maarr beide betreffen wel dezelfde onderwerpen. Onduidelijk kan bijvoorbeeld 
zijnn welke rechter bevoegd is bij beroep tegen een nadere eis betreffende een 
teeltvrijee zone. Nu als gevolg van de dubbele wettelijke basis meerdere handha-
verss bevoegd zijn, vereist dit coördinatie. 

Ondankss de dubbele wettelijke basis is het Lozingenbesluit vooral een Wvo-

Toelichting,, p. 62. Hierbij wordt er kennelijk van uitgegaan dat dit Uitvoeringsbesluit ook op de 
amvbb van toepassing is (zie par. 17.3.4). 
Alduss de toelichting bij art. 28 van het Lozingenbesluit (Stb. 2000, 43). 
Toelichtingg Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, p. 104-105 en 86. 
R.. van den Bos, CTB, telefonische mededeling 17 januari 2003. 
Inn het evaluatieverslag van de Unie van Waterschappen, 'Knelpunten en mogelijke 
oplossingsrichtingenn met betrekking tot het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij', Bijlage 
Boott 02-3Ie, p. 8, wordt aanbevolen dit punt te verduidelijken. 
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amvb.. De toelichting noemt het problematisch emissieroutes als atmosferische 
depositiee en uitspoeling tot het lozingsbegrip te rekenen (p. 57). Deze mogelijke 
Wvo-beperkingg lijk t geen doorslaggevend argument omdat onaanvaardbare mi-
lieu-effectenn ook op de Bmw gebaseerd kunnen worden. 

Vann Rijswick constateert dat lozing vanuit drainagebuizen expliciet wordt 
toegestaan.. Onder meer als gevolg hiervan voldoet het Besluit niet aan de eisen 
vann richtlijn 76/464, aldus haar conclusie. Zij concludeert dat de overige lozin-
genn van bestrijdingsmiddelen vergunningplichtig blijven op grond van de Wvo. 
Hett Besluit voldoet evenmin aan de eisen die de Afdeling bestuursrechtspraak 
steltt aan vergunningvoorschriften, inhoudende dat deze te herleiden moeten zijn 
tott reductiedoelstellingen en waterkwaliteitsnormen.176 

Hett Besluit beoogt een goede landbouwpraktijk langs oppervlaktewater vast 
tee leggen. Daarmee wordt bij de toelating van een bestrijdingsmiddel rekening 
gehouden.1777 Dat betekent dat bij de toelatingsbeoordeling de naleving van dit 
Besluitt als uitgangspunt wordt genomen. Middelen die zonder zonevoorschrift 
niett aan de toelatingscriteria voldoen maar met zonevoorschrift wèl, kunnen nu 
toegelatenn blijven. 

Geconcludeerdd kan worden dat dit Lozingenbesluit via middelvoorschriften 
eenn duidelijke aanzet geeft voor een sectorgerichte regulering van bestrijdings-
middelengebruikk in open teelten en veehouderij langs oppervlaktewater. Deze 
reguleringg via amvb staat evenwel ver af van die van de vergunning. De doelstel-
lingenn worden met de voorgeschreven 'best uitvoerbare technieken' slechts 
gedeeltelijkk bereikt. De toetsing van de rechter is zeer marginaal. Deze toetsing 
wass onder meer gebaseerd op een voorziene aanscherping en op de mogelijke 
'naderee eisen'. Beide blijken niet gerealiseerd te worden. De afbakeningsproble-
matiekk tussen Wvo en Bmw wordt minder pregnant door de amvb te baseren op 
beidee wetten, maar is daarmee niet opgelost. 

17.4.217.4.2 Het Besluit glastuinbouwbedrijven 

Dee amvb Besluit glastuinbouwbedrijven178 vloeit voort uit het Convenant Glas-
tuinbouww en Milieu179 en is daarmee niet een zogenoemde 'MDW-amvb'.180 

Hett Besluit vervangt het Lozingenbesluit Wvo Glastuinbouw, het Besluit tuin-
bouwbedrijvenn bedekte teelt milieubeheer.181 Het Besluit is gebaseerd op de 
Wm,, de Wvo, de Bmw en de Wbb. De regels voor bestrijdingsmiddelen zijn, 
behalvee op de Wm en de Wvo mede gebaseerd op art. 13 Bmw. 

1766 Van Rijswick 2001, p. 197-198, 201-202, 204. 
1777 Toelichting, p. 28 en 33. 
1788 Stb, 2002, 109. 
1799 In 1997 gesloten tussen de ministers van LNV, VROM, V&W, EZ, het IPO, de VNG, het 

stadsgewestt Haaglanden, de Unie van Waterschappen en de Land- en Tuinbouworganisatie 
Nederland. . 

1800 Stb. 2002, 109, Toelichting Algemeen, par. 1.3 (p. 74). 
1811 Zie over het ontwerp-Besluit ( Stcrt. 2000, 231): L. Bomhof, 'Het ontwerp-Besluit 

glastuinbouwbedrijven',, AR 2001, p. 130-142. 
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Alss redenen voor deze gecombineerde wettelijke basis noemt de toelichting het 
anderee systeem van Wvo en Wm, het in de Bmw ontbreken van een vergunningen-
stelsell  of een bevoegd gezag waaraan gegevens kunnen worden overgelegd, de 
anderee rechter en het (nog) ontbreken van bestuurlijke handhaving. Bmw en Wm 
staann niet in de weg aan een dergelijke gecombineerde basis, aldus de toelich-
ting.1822 Dat de Bmw inmiddels wel een vergunningenstelsel met bevoegd gezag 
kentt (licentieplicht) is hierbij kennelijk niet in aanmerking genomen. 

Dee afstandscriteria voor het bestrijdingsmiddelengebruik uit het Besluit tuinbouw-
bedrijvenn bedekte teelt milieubeheer zijn gehandhaafd als entree-eisen. Dit aan-
vankelijkk in afwachting van resultaten van onderzoek dat plaatsvond naar aanlei-
dingg van de jurisprudentie waarin de afstanden in vergunningen onvoldoende 
werdenn geoordeeld zonder nader onderzoek.183 In inmiddels verricht onderzoek 
wordtt geconcludeerd dat voor 23 van de 24 stoffen de afstandscriteria met het 
oogg op de gezondheidseffecten voor omwonenden gehandhaafd kunnen worden. 

Vann de 24 middelen (lees: stoffen) hebben 21 geen schadelijk effect op de gezond-
heidd van omwonenden, aldus de onderzoeksresultaten. Twee middelen die de 
grenswaardee overschrijden, hebben een opgebruiktermijn. Voor eén middel ontbre-
kenn gegevens inzake de giftigheid. Voor één stof is nader onderzoek vereist. Prak-
tijkonderzoekk is gestart om de resultaten van dit onderzoek te toetsen.184 

Hett Besluit bevat meer en gedetailleerdere voorschriften dan de besluiten die het 
vervangt.. Naast middelvoorschriften zijn dat, meer dan in de voorgaande beslui-
ten,, doelvoorschriften. 

Dee voorschriften voor het omgaan met bestrijdingsmiddelen, onder meer inzake 
opslag,, aanmaak en gebruik van bestrijdingsmiddelen, zijn uitgebreider dan in het 
Besluitt tuinbouwbedrijven bedekte teelt en zijn wat meer gericht op emissies, 
waaronderr een doelvoorschrift inzake emissies naar de lucht.185 

InIn vergelijking met het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw is meer flexibiliteit 
ingebouwdd door de mogelijkheid van het toepassen van alternatieven en door het 
bedrijj  fsmilieuplan-glastu inbouw. De verplichting tot hergebruik van drainwater, 
opgenomenn in het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw, is versoepeld conform één 
vann de aanbevelingen uit de evaluatie. Over andere beleidsrichtlijnen bestaat, on-
dankss de evaluatie-resultaten, nog steeds discussie. Deze zijn daarom niet meege-
nomenn in het Besluit.186 Ook voor velerlei afvalwaterstromen zijn er gedetailleer-
dee voorschriften, onder meer vanwege bestrijdingsmiddelen.187 

Toelichtingg Algemeen, par. 2.4. 
Siert.Siert. 2001, 136. 
Toelichtingg op de bijlagen, par. 7.4 (p. 191). 
Bijlagee 2, hoofdstuk 2, par. 2.1 en 2.2. 
Alduss de Toelichting Algemeen, par. 1.5 (p. 76). 
Toelichtingg op de bijlagen, p. 192 e.v. 
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Bijlagee 2, par. 1.9.1, bevat een zorgplicht voor degene die de inrichting drijft, 
gerichtt op het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van de nadelige ge-
volgenn voor het milieu. 

Naderee eisen zijn voor bestrijdingsmiddelen beperkt mogelijk,188 onder meer 
bedoeldd voor situaties met concentraties van bedrijven.189 

Hett zwaartepunt van deze amvb ligt bij de milieutaakstellingen voor energie, 
meststoffenn en gewasbeschermingsmiddelen (werkzame stoffen), te verwerken in 
teeltplann of bedrijfsmilieuplan, met een zeer gedetailleerd puntensysteem voor 
verbruiksdoelstellingenn per gewas(groep) tot 2010 en bij de vierwekelijkse regis-
tratie-- en rapportageverplichtingen.190 

Daarmeee zijn de sectordoelstellingen (Integrale Milieu Taakstelling) uit het Conve-
nantt vertaald naar verbruik per ha. Het bestrijdingsmiddelengebruik wordt na 
gebruikk geregistreerd en vierwekelijks en jaarlijks gerapporteerd, zowel qua 
werkzamee stof als per product.191 Meetverplichtingen kunnen door het Wvo-
bevoegdd gezag bij nadere eis worden opgelegd, bijvoorbeeld bij geconstateerde 
piekbelastingenn of onzorgvuldig handelen.192 

Dee ondernemer moet jaarlijks een teeltplan indienen bij het bevoegd gezag. De 
registratiee wordt vergeleken met dit teeltplan, waarna indien nodig maatregelen 
moetenn worden genomen ter terugdringing van het gebruik. De ondernemer kan, 
wanneerr feitelijk gebruik in overeenstemming is gebleken met het teeltplan, ook 
kiezenn voor een bedrijfsmilieuplan-glastuinbouw. Daarin mag, binnen randvoor-
waarden,, het gebruik van energie, bestrijdingsmiddelen en meststoffen onderling 
wordenn uitgewisseld. 

Dee door de overheid gefinancierde Stichting Uniforme Milieu Registratie 
(UMR)) zal de bedrijven faciliteren bij het meten, registreren en rapporteren. De 
doorr de Convenantpartijen op te richten en tussen bevoegd gezag en bedrijfsleven 
staande1933 Uitvoeringsorganisatie Glastuinbouw IMT (UO) ziet toe op het 
opstellenn en leveren van jaarrapportages. De UO heeft ook een taak bij het 
monitorenn van de sectordoelstellingen. 

Eindd 2002 blijken de rapportages niet geleid te hebben tot inzicht in milieupresta-
ties,, omdat de rapportage leidde tot een 'niet te verwerken cijferbrei'. De Stuur-
groepp Glastuinbouw en Milieu heeft besloten dat cijfers voortaan alleen via een 
gecertificeerdee instelling aan het UO mogen worden geleverd. Het Besluit zal 
wordenn gewijzigd, waardoor de vierwekelijkse rapportageverplichting per 2004 

Artikell  6 jo. bijlage 2, hfdst. 4, par. 4.7, p. 191: het Wm-bevoegd gezag kan een nadere eis 
stellenn met betrekking tot maatregelen of voorzieningen bij niimtebehandeling (voorschrift 2.2.3) 
enn ter bescherming van de bodem, par. 4.9, onder meer bij dompelbaden (voorschrift 2.2.2). 
Toelichtingg Algemeen, par. 3.1 (p. 85). 
Mett ingang van 2004 te wijzigen. 
Bijlagee 1, par. 3.1.12 e.v. en 3.2. 
Toelichtingg op de bijlagen, par. 3.1, voorschrift 15 (p. 211). 
Toelichtingg Algemeen, par. 3.3 (p. 88). 

188 8 

189 9 

190 0 

191 1 

192 2 

193 3 
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vervalt.. Jaarlijkse rapportage en registratie blijf t verplicht.194 

KanttekeningenKanttekeningen en conclusies 
Hett 212 pag. (!) tellende Besluit bevat zeer uitgebreide en deels weinig toeganke-
lijkee bijlagen met verbmiksdoelstellingen, Wm-voor schriften en Wvo-voorschrif-
ten.. De toegankelijkheid wordt bemoeilijkt doordat meerdere besluiten en meer-
deree wettelijke grondslagen nu ineengevoegd zijn, maar ook omdat de voor-
schriftenn voor bepaalde bedrijven vergunningvervangend zijn en voor andere 
bedrijvenn een minimumpakket vormen, naast de vergunning. De verschillende 
typenn bedrijven en verschillende typen lozingen met de veelheid aan termen die 
opp verschillende plaatsen worden gedefinieerd, verhogen de inzichtelijkheid niet. 
Hett integreren van alle voorschriften en maatregelen levert een veelomvattend en 
gecompliceerdd geheel op dat voor de doorsnee-gebruiker moeilijk hanteerbaar 
lijkt . . 

Dee toelichting vermeldt dat het College van procureurs-generaal van het OM 
vreestt dat belangrijke onderdelen van het besluit strafrechtelijk niet handhaafbaar 
zijn.. De hoofdpunten van het commentaar van het OM betreffen de ontoereiken-
dee controlemogelijkheden, de onoverzichtelijkheid en ingewikkeldheid van het 
ontwerp,, waardoor de uitvoering problematisch is. Het College stelt vast dat de 
strafrechtelijkee handhaafbaarheid van de naleving van de regels die betrekking 
hebbenn op het verbruik van met name gewasbeschermingsmiddelen en meststof-
fen,, niet of beperkt mogelijk is vanwege de verregaande afhankelijkheid van de 
gegevenss van de tuinders zelf. Deze verregaande afhankelijkheid is uiterst onge-
wenst,, niet alleen uit handhavingsoogpunt maar ook uit oogpunt van milieube-
schermingg en eerlijke concurrentieverhoudingen. Verbruiksdoelstellingen zullen 
opp papier niet overschreden worden, aldus het College. De door het OM gesig-
naleerdee problematiek wordt erkend, maar binnen de grenzen van het Convenant 
kunnenn geen oplossingen worden gevonden, aldus de besluitgever in de toelich-
tingg (par. 7.4).195 

Hett combineren van de wettelijke grondslagen lijk t de afbakeningsvragen 
inzakee de verschillende wettelijke kaders niet op te lossen. Nieuwe vragen doen 
zichh namelijk voor, zoals welke rechter heeft te oordelen over de bepalingen 
inzakee bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld bij beroepsprocedures betreffende 
naderee eisen. De meervoudige wettelijke basis betekent handhaving door meerde-
ree instanties, hetgeen afstemming vereist. 

Hoewell  de Bmw als wettelijke basis is toegevoegd, zijn geen sectorgerichte 
voorschriftenn inzake geïntegreerde bestrijding of geïntegreerde teelt opgenomen. 
Dee doelvoorschriften in de vorm van verbruiksdoelstellingen voor energie, mest-
stoffenn en bestrijdingsmiddelen, vloeien voort uit het Convenant en de daarin 
centraall  staande zelfsturing. Eén van de pijlers van dit Besluit is de mogelijkheid 
vann flexibilisering met behulp van een bedrijfsmilieuplan, waarbij uitwisseling 
tussenn reductiedoelstellingen mogelijk wordt. Daarbij zijn vraagtekens te plaat-

Alduss een bericht in WLTO/Westweek, 3 januari 2003. 
Toelichtingg Algemeen, par. 7.4 (p. 114). Zie ook Handhaving 2001/2, p. 22 ('Procureurs-
generaall  niet blij met Besluit glastuinbouw'). 
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sen.. Zo is het de vraag of bijvoorbeeld richtlijn 76/764 ruimte biedt voor een 
dergelijkee uitwisseling. In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
wordtt een uitwisseling tusen verschillende emissiebronnen binnen een inrichting 
niett toegestaan, onder meer in verband met handhavingsproblemen.196 

Wanneerr deze amvb wordt bezien vanuit de MD W-doelstellingen, kan wor-
denn geconcludeerd dat geen sprake is van globale voorschriften. Gezien de ver-
schillendee typen bedrijven en de aard van de materie lijk t een meer globale aan-
pakk ook niet mogelijk. Het streven naar het regelen van de materie voor ver-
schillendee typen bedrijven in één Besluit, leidt tot een complex en weinig toegan-
kelijkk Besluit, waarbij twijfels bestaan over de uitvoerbaarheid en de handhaaf-
baarheid. . 

17.4.317.4.3 Conclusies over 'algemene regels' voor bestrijdingsmiddelen 

Dee eerste vergunning vervangende Wm-amvb's en de eerste Wvo-amvb regelen 
weinigg inzake het bestrijdingsmiddelengebruik. Voor de meer globale amvb 
Besluitt bouw- en houtbedrij ven geldt nog sterker dat de aanvullende werking ten 
opzichtee van de landelijke Bmw-voorschriften gering is. De op meerdere wetten 
gebaseerdee amvb's Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en Besluit glastuin-
bouwbedrijvenn reguleren het bestrijdingsmiddelengebruik meer substantieel. Ze 
vormen,, mede doordat voor verschillende typen bedrijven verschillende rege-
lingenn in één besluit zijn ondergebracht, een zeer complex en moeilijk toeganke-
lij kk geheel, met gedetailleerde voorschriften, waarbij er twijfels zijn over de 
uitvoerbaarheidd en handhaafbaarheid. 

Dee beleidsdoelstellingen van de MD W-operatie, zoals een eenvoudiger en 
meerr globale aanpak, lijken moeilijk realiseerbaar omdat voorschriften dan weer 
tee weinig zijn toegesneden op specifieke situaties. Het reguleren van verschillen-
dee situaties in één besluit blijkt moeilijk te combineren met duidelijkheid en 
toegankelijkheidd van regelgeving. 

17.55 De Wet bodembescherming 

17.5.117.5.1 Verhouding Wet bodembescherming - Bestrijdingsmiddelenwet 

Dee Wet bodembescherming (Wbb) bevat voor de artikelen 6-11 een voorrangs-
regelingg voor de Bmw. Deze artikelen, die de basis vormen voor bij amvb te 
stellenn regels, zijn niet van toepassing op gedragingen voorzover daaromtrent 
regelss gelden die zijn gesteld bij of krachtens (onder meer) de Bmw (Wbb art. 
99,, eerste lid). Deze voorrangsregeling beoogt het integrale karakter van de 
betreffendee wet (onder meer de Bmw) in stand te houden. Deze wet heeft het 
beschermenn van de bodem mede tot doel en het instrumentarium is toereikend 
voorr de bescherming van de bodem, zodat de regels op grond van de Wbb kun-
nenn terugtreden.197 

ABRvSS 25 augustus 2000, M en R 2001/11, nr. 118, m.nt. Van Gestel. 
TKK 1983-1984, 16 529, nr. 7, p. 18-20 en 63. 
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Datt het Bmw-instrumentarium niet altijd toereikend was ter bescherming van 
dee bodem (waaronder het grondwater), illustreert onderstaande jurisprudentie. 

Hett CBB oordeelt in deze zaak dat bij de uitvoering van de Bmw de op basis van 
dee Wbb te stellen kwaliteitsdoelstellingen in acht moeten worden genomen. Hoewel 
aann art. 20 Wbb (inzake bodemkwaliteitseisen198) geen uitvoering is gegeven, 
betekentt dit niet dat de minister nu in het kader van de Bmw in het belang van de 
beschermingg van de bodem algemene - niet (eco)toxicologische - normen kan 
stellen,, alus het College. In casu betrof het de norm voor bestrijdingsmiddelen uit 
dee Drinkwaterrichtlijn van 0,1 ug/1, welke als beleidsnorm werd gehanteerd voor 
hett grondwater. Een dergelijke norm had via de regelgeving in het kader van de 
Wbbb moeten worden gesteld, aldus het College. De Bmw leent zich niet voor 
dergelijkee kwaliteitsnormen, aldus het CBB over de Bmw, in 1992.'" 

Hett specialiteitsbeginsel brengt hier mee dat de algemene bodemnormen niet via 
dee Bmw kunnen worden gesteld. De toenmalige Bmw richtte zich niet expliciet 
opp de milieukwaliteit van een compartiment. De huidige Bmw biedt meer moge-
lijkhedenn voor het stellen van kwaliteitsnormen, op basis van het toelatingscrite-
riumrium inzake geen 'voor het milieu onaanvaardbaar effect', onder meer met het 
oogg op de belasting van de bodem. 

17.5.217.5.2 Het Lozingenbesluit bodembescherming 

Vann de Wbb-amvb's kan met name het Lozingenbesluit bodembescherming200 

betrekkingg hebben op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit Besluit beoogt 
eenn algemeen beschermingsniveau ten aanzien van bodemlozingen te realiseren. 
Hett richt zich op handelingen die tot doel hebben vloeistoffen definitief in de 
bodemm te brengen. Waar de Bmw geen regels stelt kan dit Lozingenbesluit dus, 
gezienn de voorrangsbepaling van art. 99, eerste lid, van toepassing zijn. 

Hett zonder ontheffing van het bevoegd gezag in de bodem lozen van, onder meer, 
'overigee vloeistoffen', bijvoorbeeld het uitrijden van agrarisch afvalwater over het 
land,, is verboden. Voor het verkrijgen van een ontheffing moet worden aangetoond 
datt niet via de riolering of op andere wijze kan worden afgevoerd. Bovendien 
mogenn bepaalde stoffen (bijlage III van het Besluit) niet in de vloeistoffen voorko-
men,, dan wel zo weinig toxisch, persistent of (bio)accumulerend zijn (lijst I) of 
eenn zodanig geringe schadelijke werking hebben (lijst II) dat ook op lange termijn 
geenn gevaar voor bodemverontreiniging bestaat. 

Eenn ontheffing bevat tenminste voorschriften inzake samenstelling en hoeveel-
heid,, wijze van lozen, wijze van definitieve beëindiging van de lozing en 

1988 Inmiddels is deze bepaling vervallen. De inhoud ervan is geïntegreerd in de algemene regeling 
inzakee milieukwaliteitseisen van de Wm. 

1999 CBB 28 februari 1992, AB 1992, 343 m.nt. RMvM (atrazin). 
2000 Besluit van 4 mei 1990, Stb. 217. Vanwege niet-notificatie is in 1997 een nieuw besluit 

genomen,, met enkele kleine wijzigingen {Stb. 1997, 649, laatstelijk gewijzigd Stb. 2002, 604). 
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onderzoekk naar vloeistof samenstelling 'en bodemhoedanigheid.201 Het Besluit is 
eenn gedeeltelijke implementatie van de Grondwaterrichtlijn (80/68/EG). Een groot 
aantall  werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen valt onder de stoffenlijsten, 
waaronderr alle biociden. 

Hett stomen van de bodem met het oog op de bestrijding van ziekten en plagen 
iss uitgezonderd van het Lozingenbesluit. Het lozen van afvalwater van het reinigen 
vann een voertuig is alleen uitgezonderd indien het niet een voertuig voor het toe-
passenn van bestrijdingsmiddelen betreft. Het lozen van hemelwater is onder meer 
uitgezonderdd indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd (art. 2, 
eerstee lid (g), (f) en (b)). 

Ookk provinciale milieuverordeningen kunnen - voor gebieden die bijzondere 
beschermingg behoeven - bepalingen bevatten voor agrarische afvalwaterlozingen, 
waaronderr vloeistoffen met (resten van) bestrijdingsmiddelen. Deze bepalingen 
kunnenn strenger zijn dan die van het Lozingenbesluit bodembescherming202, zo 
blijk tt ook uit de jurisprudentie. 

Mett het Lozingenbesluit bodembescherming wordt beoogd een algemeen bescher-
mingsniveauu ten aanzien van bodemlozingen te realiseren; er is niet beoogd een 
uitputtendee regeling te geven, maar er blijf t ruimte bestaan om bij provinciale 
verordeningg ten aanzien van daartoe aangewezen gebieden een bijzonder bescher-
mingsniveauu vast te stellen.203 

Geconcludeerdd kan worden dat het Lozingenbesluit bodembescherming op het 
gebiedd van bestrijdingsmiddelen vooral relevant is met het oog op afvalwaterstro-
menn die verontreinigd zijn met bestrijdingsmiddelen. De Wbb kan hier een aan-
vullendee werking hebben, voorzover de Bmw voor de betreffende gedragingen 
geenn regels stelt. 

17.66 De Waterschapsverordening 

Eenn waterschapskeur of -verordening204 kan bepalingen bevatten die betrekking 
hebbenn op bestrijdingsmiddelengebruik, bijvoorbeeld op taluds en kanten langs 
watergangen. . 

Dee in 2001 vigerende keur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
bepaaltt bijvoorbeeld dat het verboden is 'beplantingen of materialen dienende tot 
verdedigingg van oevers, taluds of de waterbodem te beschadigen, te vernietigen, 

Art.. 25, tweede lid, (a en b) en art. 26. ('Tijdelijk' wil zeggen voor de 'overige vloeistoffen' ten 
hoogstee vier jaar; verlenging is in principe mogelijk.) 
Voorlopigee richtlijnen agrarische afvalwaterlozingen, 1997 (2.6.1). 
ABRvSS 15 maart 2001, ABkort 2001, 211 (zie par. 17.2.6). 
Eenn keur is een verordening van een waterschap bij overtreding waarvan bestuursdwang of straf 
kann worden toegepast (Zie hierover I. Poortvliet, De bevoegdheid van het waterschapsbestuur, 
in:: J.J.I. Verburg, red., De Waterschapswet, een artikelsgewijs commentaar, Zwolle: W.E.J. 
Tjeenkk Willin k 1995, p. 168). 
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tee verplaatsen of weg te nemen, danwei bij het onderhoud daarvan bestrijdingsmid-
delenn te gebruiken;205 

Ruimtee voor regeling bij waterschap sverordening ontbreekt wanneer een hogere 
regelingg een onderwerp uitputtend regelt.206 Alleen wanneer een keurbepaling 
dee bescherming van een ander belang betreft, kan deze naast bijvoorbeeld een 
amvbb of Pmv van toepassing zijn.207 

Inn oudere keuren wordt de werkingssfeer van de keur als beperkt 
beschouwd,, hetgeen betekent dat bestrijdingsmiddelengebruik in de keur (vrijwel) 
niett wordt gereguleerd. Zo wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat er geen ruimte 
bestaatt om bij keur nadere regels te stellen van aanzien van activiteiten waardoor 
anderss dan met behulp van een werk (resten van) verontreinigde of schadelijke 
stoffenn in oppervlaktewater worden gebracht. Dit vanwege de ruime werkings-
sfeerr van art. 4 Uitvoeringsbesluit art. 1, derde lid, Wet verontreiniging 
oppervlaktewater.2088 De regeling van de waterkwaliteit in de Wm en de Wvo 
wordtt soms als uitputtend beschouwd209 maar er zijn ook (ontwerp-)keuren met 
eenn andere invalshoek. 

Zoo beschouwt een 'integrale keur' de Wvo als uitputtende regeling voor de fy-
sisch-chemischee waterkwaliteit. Aan de ecologische kwaliteit dient daarnaast via 
hett beheer van water en oever bijgedragen te worden. Een natuurvriendelijk beheer 
brengtt ook beperkingen van het bestrijdingsmiddelengebruik met zich mee, zoals 
dee verplichting een bepaalde oeverzone te vrijwaren van het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen.210 0 

Inn de literatuur wordt, voortvloeiend uit de 'brede taakopvatting', aangenomen 
datt het waterschapsbestuur bij zijn taakuitoefening ook de behartiging van open-
baree belangen als de zorg voor natuur, landschap en milieu, kan betrekken.211 

Bovendienn kan de bescherming van waterstaatkundige belangen samenvallen met 
anderee belangen. 

Dee keur van het polderdistrict Betuwe verplicht een gemeente, indien op het dijkta-
ludd een natuurvriendelijk beheer wordt toegepast, deze beheersmaatregelen ook toe 

Art.. 17, eerste lid. 
Eenn waterschapsverordening mag niet in strijd zijn met hogere regelgeving (Waterschapswet art. 
59). . 
I.. Poortvliet, 'De bevoegdheid van het waterschapsbestuur', in: J.J.I. Verburg (red.), De Water-
schapswet,schapswet, een artikelsgewijs commentaar, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willin k 1995, p. 147-149. 
Keurr Waterschap Vallei en Eem, 1997, toelichting p. 14. 
Keurr Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 1996, toelichting p. 5. 
Ontwerp-Integralee keur Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), art. 10, eerste lid; 
toelichtingg en achterliggende Nota natuurvriendelijk onderhoud. De keur werd op 20 december 
20011 vastgesteld. 
Ziee hierover A. van Hall, 'Over de brede kijk van waterschappen', Milieu en Recht 1991/6, p. 
329-340.. Zie ook J.T. van den Berg, A. van Hall en H.F.M.W. van Rijswick, Waterstaats- en 
waterschapsrecht,waterschapsrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 44-50. 
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tee passen op de betreffende wegberm.212 De keur heeft hier dus een 'uitstralend' 
effect,, met het oog op emissies vanuit de wegberm. 

Ookk de Afdeling bestuursrechtspraak lijk t de gecombineerde waterschapszorg 
voorr water en natuur te ondersteunen. Dat gebeurt in een uitspraak over het 
wijzigenn van een keur in verband met nieuw 'natuurtechnisch beheer', waaronder 
eenn verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de waterke-
ring.. Aan het primaire doel van het waarborgen van de veiligheid kan ook door 
datt natuurtechnisch beheer, waaronder het verbod op bestrijdingsmiddelen, wor-
denn bijgedragen. 

'Voldoendee aannemelijk is dat de onderhavige verboden erop gericht zijn erosiebe-
stendigee grasbekledingen te bevorderen, hetgeen de veiigheid van de waterkeringen 
tenn goede komt.'213 

Mitss passend binnen de formulering van de taakopdracht, en mits niet in strijd 
mett andere regelgeving, kan een keur voor een talud of oever dus ook bepalin-
genn over bestrijdingsmiddelengebruik bevatten. Naarmate amvb's evenwel meer 
bepalingenn op dit gebied bevatten - te denken valt met name aan het Lozingenbe-
sluitt open teelt en veehouderij - zal de ruimte voor dergelijke bepalingen in keu-
renn beperkter zijn. 

17.77 De Productschapsverordening 

Diversee productschapsverordeningen214 bevatten regels voor gewasbescher-
mingsmiddelen. . 

Verordeningg HPA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 1997 
Verordeningg HPA gebruik verdeelapparatuur gewasbeschermingsmiddelen 
1997215 5 

Verordeningg PT registratie meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bloembol-
lengrondd 1997 
Verordeningg PT gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 1997 
Verordeningg PT reiniging verpakkingen bestrijdingsmiddelen 1997216 

Verordeningg HPA registratie gewasbeschermingsmiddelen 1999217 

Dee verordeningen vloeien voort uit convenanten, waarin wordt gekozen voor een 
regelingg bij bedrijfstakverordening: 

Ziee ABRvS 1 oktober 1997, AB 1998, 23 m.nt. AvH. 
ABRvSS 29 april 2003, AB 2003, 264 m.nt. Claessens, M en R 2003. 
Enkelee van deze verordeningen waren voorheen Landbouwschapsverordeningen. 
Verordeningenn Hoofdproductschap Akkerbouw, gepubliceerd in Verordeningenblad 
Bedrijfsorganisatiee 23 januari 1998, afl. 3. 
Dee drie verordeningen van het Productschap Tuinbouw zijn gepubliceerd in Verordeningenblad 
Bedrijfsorganisatiee 15 mei 1998, afl. 34. 
Verordeningenbladd Bedrijfsorganisatie 30 maart 2000, afl. 15; ingetrokken in 2002. 
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art.. 2 Convenant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbescher-
mingsmiddelenn (1988) verwijst naar de Verordening reiniging verpakkingen 
bestrijdingsmiddelen,, die gebruikers verplicht tot reiniging van bepaalde 
verpakkingen; ; 
art.. 12 Overeenkomst Uitvoering milieubeleid bloembollensector verplicht de 
bedrijfstakk ervoor, via de publiekrechtelijke bevoegdheid van het 
productschap,, te zorgen dat de individuele bollentelers worden gebonden aan 
dee maatregelen, voor zover niet reeds via vergunningverlening geregeld; 
art.. 7 Bestuursovereenkomst Uitvoering meerjarenplan gewasbescherming ver-
plichtt het Landbouwschap tot het maken van een verordening inzake keuring 
vann verdeelapparatuur. 
dee akkerbouwsector koos voor een eigen registratiesysteem. Het Hoofdpro-
ductschapp trok de in 2000 in werking getreden verordening weer in, onder 
meerr vanwege gebrek aan draagvlak.218 

Dee verordeningsbevoegdheid, de verhouding tot andere regelgeving en de wer-
kingssfeerr van de verordeningen zijn neergelegd in de Wet op de bedrijfsorga-
nisatie2199 en uitgewerkt in instellingsbesluiten. Het bestuur van een bedrijfslic-
haamm heeft, in het kader van haar taken, verordenende bevoegdheid, voorzover 
regelingg niet bij of krachtens de wet uitsluitend aan anderen is overgelaten. Het 
kann bijvoorbeeld gaan om registratie van bepaalde bedrijfsgegevens, de bevorde-
ringg van professionele bedrijfsvoering en de kwaliteit van landbouwproducten. 
Dee verordening kan natuurlijke en rechtspersonen in de betreffende sector bin-
den.220 0 

Voorr sectorspecifieke onderwerpen kunnen deze verordeningen aanvullend 
werkenn op overige regelgeving. Meer dan bij overige regelgeving zou er hierbij 
mogelijkk sprake kunnen zijn van acceptatie en draagvlak binnen een sector, maar 
zoalss binnen de akkerbouwsector bleek, zeker is dat niet. 

17.88 Samenvatting en afronding 

17.8.117.8.1 De 'overige regelgeving' en de Bmw 

Ditt hoofdstuk maakt duidelijk dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet 
alleenn in het kader van de Bmw wordt gereguleerd. De afbakening tussen al deze 
regelss en voorschriften en de Bmw is slechts op onderdelen in regelgeving neer-
gelegd.. Dat gebeurt in de Wm voor het hoofdstuk afvalstoffen, dat terugtreedt 
waarr de Bmw voorschriften stelt voor een gedraging. Voor de Wbb, artikelen 6-
11,, geldt een vergelijkbare afbakening. De Wms is niet van toepassing op stoffen 
enn preparaten voorzover daarvoor in Bmw-kader regels zijn of worden gesteld. 
Voorr de Wvo bevat alleen het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wvo een 
voorrangsbepalingg voor Bmw-voorschriften, in verband met lozingen 'op andere 

Agrarischh Dagblad 30 november 2001, p. 8. 
Art.. 93 e.v. 
Ookk kan er een zekere derdenbinding zijn (Wet op de bedrijfsorganisatie, art. 102). 
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wijzee dan via een werk'. Deze voorrangsbepaling is in een ander 
uitvoeringsbesluitt opzij gezet: de agrarische activiteiten uit het Lozingenbesluit 
openn teelt en veehouderij zijn uitgezonderd van deze voorrangsregeling, zodat 
beidee wettelijke kaders van toepassing kunnen zijn, aldus de Besluitgever. 

Overr het grensvlak van de Wvo en de Wbb heeft zich een uitgebreide 
jurisprudentiee ontwikkeld. Voor de Wvo betreft dat de reikwijdte van het begrip 
lozing.. De jurisprudentie van het Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat 
hett begrip lozing ruim moet worden geïnterpreteerd. Daardoor valt veel bestrij-
dingsmiddelengebruikk dat emissies naar het water tot gevolg heeft, onder de 
Wvo-regulering.. De daaropvolgende jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraakk lijk t deze ruime reikwijdte weer in te perken. 

Inn verband met de aanvullende werking van de Wm heeft de jurisprudentie 
vann de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk gemaakt dat het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen,, in aanvulling op Bmw-voorschriften, in het kader van 
hoofstukk 8 Wm verder kan worden beperkt ter bescherming van het milieu. 

Dee afbakening tussen de provinciale milieuverordening en de Bmw is ondui-
delijk.. De Bmw bepaalt alleen over gemeentelijke verordeningen dat deze geen 
onderwerpenn mogen regelen waarop de Bmw betrekking heeft. 

All  met al staat de productregelgeving van de Bmw er niet aan in de weg dat 
zowell  op basis van de Wvo als van de Wm aanvullende voorschriften kunnen 
wordenn gesteld. De Bmw is met betrekking tot het bestrijdingsmiddelengebruik 
geenn uitputtende regeling. 

EG-rechtelijkEG-rechtelijk kader 
Ookk op EG-niveau zijn de toelatingsrichtlijnen 91/414 en 98/8 niet de enige 
kaderss waarin het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt geregeld. De Bioci-
denrichtlijnn maakt dit duidelijk in artikel 5, vierde lid: 

Wanneerr krachtens andere Gemeenschapsvoorschriften eisen gelden betreffende de 
voorwaardenn voor het verlenen van een toelating en voor het gebruik van het 
biocidee en vooral wanneer die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid 
vann distributeurs, gebruikers, werknemers en consumenten, de gezondheid van 
dierenn of het milieu, houdt de bevoegde autoriteit bij het verlenen van een toela-
tingg rekening met die eisen en verleent zij zo nodig de toelating op voorwaarde dat 
aann die eisen wordt voldaan. 

Dezee bepaling illustreert dat ook de Biocidenrichtlijn een samenstel van voor-
schriftenn veronderstelt, naast en in aanvulling op toelatingsvoorschriften, waaraan 
moett worden voldaan bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen en waarnaar zo 
nodigg bij de toelating moet worden verwezen. De Gewasbeschermingsmiddelen-
richtlijnn bevat niet zo'n expliciete bepaling. Duidelijk is wel dat ook deze 
richtlijnn het gebruik niet uitputtend regelt (zie par. 4.1.4). 
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17.8.217.8.2 De inhoud van de overige regels en voorschriften 

Dee betekenis van de Wm en de Wvo voor het bestrijdingsmiddelengebruik wordt 
inn de praktijk vooral bepaald door de reikwijdte van het begrip inrichting respec-
tievelijkk van het begrip lozing. De beperking van het begrip inrichting heeft tot 
gevolgg dat het bestrijdingsmiddelengebruik op landbouwgronden niet onder de 
reikwijdtee van de Wm valt. Met de interpretatie van het begrip lozing hangt 
samenn of emissies van bestrijdingsmiddelengebruik, bijvoorbeeld door verwaai-
ingg of afspoeling, onder de Wvo vallen. Recente Afdelingsjurisprudentie lijk t het 
begripp lozing in te perken tot piekbelastingen door bestrijdingsmiddelen. 

DeDe vergunningvervangende amvb 's 
Dee genoemde vergunningvervangende Wm-amvb*s blijken weinig toe te voegen 
aann het Bmw-regime, ook niet waar het de inrichting betreft. 

Dee op meerdere wetten gebaseerde amvb's Lozingenbesluit open teelt en 
veehouderijj  (het Lozingenbesluit) en het Besluit glastuinbouwbedrijven (het Be-
sluitt glastuinbouw) bevatten een variëteit aan aanvullende voorschriften. In het 
Lozingenbesluitt zijn dat middelvoorschriften voor teeltvrije-zones en voor het ge-
bruikk van apparatuur, ter voorkoming van emissies via drift. Het Besluit glas-
tuinbouww bevat gedetailleerde doelstellingen, met doelvoorschriften voor (onder 
meer)) het bestrijdingsmiddelengebruik door verschillende typen bedrijven. De 
voorr de sector voorziene zelfsturing, waaronder een registratie- en rapportage-
systeemm dat sterk steunt op inbreng door de sector zelf, vloeit voort uit het Con-
venantt glastuinbouw. 

Zoo indringend als Wm- en Wvo-vergunningvoorschriften door de rechter 
wordenn getoetst, zo beperkt kan de toetsing van vergunningvervangende amvb's 
zijn.. Wvo-vergunningvoorschriften wordendoor de Afdeling bestuursrechtspraak 
inn veel gevallen niet als voldoende, gezien de (ontbrekende) samenhang met 
doelstellingen,, emissiereducties en voorschriften. De toetsing van enkele vergun-
ningvervangendee amvb's, zowel door de burgerlijke als de bestuursrechter is 
echterr zeer marginaal. Dat een aanzet tot regulering wordt gemaakt, blijkt bij de 
toetsingg aan hogere regelgeving voldoende te zijn voor de rechter. Een 
inhoudelijkee toetsing vindt niet plaats. 

Toegankelijkheid,Toegankelijkheid, naleving, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de amvb 's 
Hett Besluit glastuinbouw is zeer gecompliceerd en moeilijk toegankelijk. Ten 
aanzienn van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling rijzen, on-
derr meer bij het OM, ernstige twijfels. Uit eerste signalen na inwerkingtreding 
vann het Besluit glastuinbouw blijkt dat de regeling op het punt van de registratie 
inn de praktijk niet werkt. De grens van het regelen van de materie in één kader 
lijk tt hier bereikt. Ook bij het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij doen zich 
nalevings-- en handhavingsproblemen voor. Wanneer de genoemde vergunning-
vervangendee amvb's worden bezien in het licht van de 'MDW'-doelstellingen 
(zoalss eenvoud, handhaafbaarheid, meer doelvoorschriften en een globale 
aanpak)) dan lijken deze doelstellingen voorzover het om bestrijdingsmiddelen 
gaat,, ver weg te zijn. Het regelen van de vaak gecompliceerde materie voor 
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verschillendee typen bedrijven in één besluit is ook moeilijk te combineren met 
dezee MD W-doelstellingen. Waar een meer globale regeling tot stand komt, zoals 
hett Besluit bouw- en houtbedrijven, leidt dit tot minder duidelijkheid over het 
bestrijdingsmiddelengebruik.. Gezien deze resultaten en ervaringen lijk t het op 
dezee wijze verder gaand reguleren bij amvb weinig perspectief te bieden voor 
eenn adequate regeling van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

17.8.317.8.3 Knelpunten, lacunes en onduidelijkheden 

Uitt de in dit hoofdstuk behandelde regelgeving komen de volgende knelpunten, 
lacuness of onduidelijkheden naar voren in verband met bestrijdings-
middelengebruikk en de bescherming van milieu of water. 

Hett bestrijdingsmiddelengebruik op landbouwgronden wordt niet door de 
Wm-vergunningg of een vergunningvervangende Wm-amvb gereguleerd, 
vanwegee het beperkte begrip inrichting. 
Dee vergunningvervangende Wm-amvb's voegen, ook waar het de inrichting 
betreft,, weinig toe aan het Bmw-regime voor het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. . 
Hett instrument van de 'nadere eis' wordt bij de amvb's weinig gebruikt. 
Dee op meer wetten gebaseerde amvb's Lozingenbesluit en Besluit glastuin-
bouww bevatten uitgebreide middel- of doelvoorschriften; hier doen zich 
problemenn voor op het gebied van de toegankelijkheid, uitvoerbaarheid, 
nalevingg en handhaving. 
Gezienn de recente Afdelingsjurisprudentie over de reikwijdte van het begrip 
lozing,, vallen veel emissies door bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw 
niett onder de Wvo. 
Dee afbakening tussen de Wvo en de Bmw is betrekkelijk rommelig nu een 
groott aantal activiteiten wordt uitgezonderd van de voorrangsbepaling van 
hett Uitvoeringsbesluit art. 1, derde lid, Wvo. 
Voorr beschermingsgebieden, in het bijzonder met het oog op 
grondwaterkwaliteitt en drinkwaterwinning, werkt de Pmv onvoldoende als 
aanvullendd gebiedsgericht instrument met betrekking tot bestrijdings-
middelengebruik.. Over de reikwijdte van de Pmv bestaat onduidelijkheid. De 
mogelijkhedenn van deze provinciale regulering van het bestrijdingsmid-
delengebruikk in specifieke gebieden zijn, op een uitzondering na, nog 
onvoldoendee verkend. 
Dee Wm-regeling voor de indirecte lozing van afvloeiend hemelwater is 
weinigg duidelijk. 
Dee mogelijkheden van de aansluitvergunning voor het reguleren van bestrij-
dingsmiddelengebruikk bij indirecte lozingen, zijn nog onvoldoende verkend. 
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17.8.417.8.4 Kanttekeningen: welk wettelijk kader is adequaat? 

DeDe uitgangssituatie 
Naastt de Bmw is andere regelgeving vereist om neveneffecten van het gebruik 
vann bestrijdingsmiddelen te reguleren. De Bmw leent zich minder goed voor het 
regulerenn van neveneffecten in specifieke situaties of gebieden en van nevenef-
fectenn die zich in de praktijk plaatselijk voordoen. De Bmw-beperkingen hangen 
onderr meer samen met de volgende kenmerken van het instrument en van de 
huidigee wet en uitvoeringsregelgeving, zoals ook uit voorgaande hoofdstukken 
naarr voren komend: 

dee landelijke, productgerichte benadering en beoordeling, 
diee in principe gebaseerd is op modellen, voor afzonderlijke middelen, 
diee niet gebaseerd is op het gebruik dat zich feitelijk voordoet, 
diee niet is afgestemd op een praktijk waar sprake kan zijn van combinaties 
vann bestrijdingsmiddelen, 
diee niet is afgestemd op een praktijk waar blootstelling van mens of milieu 
aann een middel via meerdere emissieroutes kan plaatsvinden,221 

diee niet gericht is op specifieke gebieden of wateren, met bijzondere omstan-
dighedenn of kwaliteiten, 
diee niet systematisch is gekoppeld aan geldende milieu- en 'waterkwaliteits-
doelstellingen. . 

AanvullendeAanvullende werking andere regelgeving 
Vanwegee deze beperkingen is, met het oog op een hoog beschermingsniveau, de 
aanvullendee werking van Wvo, Wm en andere regelgeving die zich richt op 
specifiekee gebieden of situaties, vereist. 

Omdatt de vergunningvervangende amvb's zich minder dan de vergunningen 
opp specifieke gebieden, situaties of ander maatwerk richten, is het de vraag 
hoeveell  perspectief deze wijze van reguleren, in aanvulling op de Bmw, biedt. 
Dee amvb's op basis van meerdere wetten lossen bepaalde afbakeningsproblemen 
opp maar scheppen ook nieuwe problemen, bijvoorbeeld omdat bevoegdheden dan 
niett altijd duidelijk zijn. 

Gezienn het spanningsveld tussen enerzijds de productregelgeving van de 
Bmww en anderzijds de omgevingsgerichte milieu- en waterkwaliteitsregelgeving, 
zoalss Wm en Wvo, zou mijns inziens als uitgangspunt moeten worden genomen 
datt het gebruik van toegelaten bestrijdingsmiddelen niet mag leiden tot een 
overschrijdingg van de normstelling uit andere regelgeving. Dat vereist een 
afstemmingg van normenstelsels. 

Hett ontbreken van deze afstemming leidt ertoe dat een toelating meebrengt 
datt elders (extra) maatregelen nodig zijn. Een voorbeeld daarvan bieden de 

Opp de cumulatieve effecten door combinaties van middelen en de geaggregeerde effecten door 
blootstellingg via meerdere routes, wordt ingegaan in deel IV, omdat deze effecten in de 
Verenigdee Staten aanleiding waren tot wijziging van de bestrijdingsmiddelenwetgeving. Zie over 
dezee effecten onder meer Wargo 1998, p. 235-288. Zie over de beperkingen van de toelating 
ookk Vogelezang-Stoute 2003, p. 43-59. 



BestrijdingsmiddelenBestrijdingsmiddelen in andere regelgeving 569 

gevolgenn van bestrijdingsmiddelengebruik voor het drinkwater, waar 
drinkwaterbedrijvenn kostbare maatregelen moeten treffen voor het verwijderen 
vann residuen van bestrijdingsmiddelen, om te voldoen aan de normstelling voor 
hett drinkwater. 

GewensteGewenste situatie: bestrijding aan de bron 
Toepassingg van het beginsel van bestrijding aan de bron brengt, mijns inziens, 
mett zich mee dat de afstemming en het treffen van maatregelen zoveel mogelijk 
bijj  de bron, dat wil zeggen bij het op de markt brengen van een bestrij-
dingsmiddel,, dus bij de toelating, plaatsvindt. Dat betekent dat de beoordeling en 
dee gebruiksvoorschriften bij de toelating gericht moeten zijn op het voldoen aan 
diee andere wettelijke kaders. 

Alleenn waar het specifieke situaties of gebieden betreft die niet bij de toela-
tingg te regelen zijn, of waar dat anderszins niet effectief is, ligt aanvullende 
reguleringg in andere regelgevingskaders voor de hand, zoals dat van de Wvo 
voorr specifieke oppervlaktewateren, of van de Wm. In het kader van de Wm valt 
ookk te denken aan de Pmv, waar het kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden 
betreft.. Daarmee kan ten dele - gebiedsgericht - worden voorzien in de lacune 
vanwegee het beperkte inrichtingenbegrip. 

Wanneerr niet het reguleren bij de bron, maar het aanvullend reguleren in 
anderee kaders voorop komt te staan, kan het gevaar zich voordoen dat steeds 
meerr milieu- of waterkwaliteits- of anderszins omgevingsgerichte regelgeving 
nodigg is om de neveneffecten van toegelaten middelen te reguleren. 

Zoo wordt bijvoorbeeld bij de toelatingsbeoordeling uitgegaan van emissiereductes 
vanwegee teeltvrije zones en het gebruik van speciale apparatuur. Middelen die 
zonderr de teeltvrije zone niet aan de toelatingscriteria zouden voldoen, voldoen 
daaraann mogelijk wel met die teeltvrije zone. Het toelatingsbesluit verwijst door-
gaanss echter niet naar de normen uit het Lozingenbesluit en de vereiste apparatuur 
iss in het verleden gebleken niet altijd verkrijgbaar te zijn. Deze extra regulering 
scheptt dus, naast mogelijkheden ook complicaties. Per saldo is extra regelgeving, 
enn daarmee extra handhaving, vereist om een middel dat anders niet aan de 
toelatingscriteriaa zou voldoen, op de markt te houden. 

All  met al is, aanvullend op de Bmw, andere regelgeving van groot belang ter 
beschermingg van mens en milieu tegen neveneffecten van bestrijdings-
middelengebruik.. Minder wenselijk is het evenwel wanneer daardoor de 
waarborgg van het voldoen aan de toelatingscriteria verschuift van de bron-aanpak 
naarr de aanpak van de ongewenste effecten, via andere regelgeving. 





18.. Bestrijdingsmiddelenbeleid 

18.11 Inleiding 

Ditt hoofdstuk schetst een beeld van het bestrijdingsmiddelenbeleid van de rijks-
overheid.. Dat gebeurt aan de hand van beleidsnota's over te voeren beleid en van 
doorr anderen verrichte evaluaties van gevoerd beleid. De aandacht richt zich 
voorall  op het toelatingsbeleid en de juridische instrumenten. De volgende vragen 
staann centraal: 

welkee beleidsdoelstellingen worden gesteld in verband met de toelating en 
hett gebruik van bestrijdingsmiddelen, in het bijzonder met het oog op milieu-
effectenn van het gebruik; 
welkee maatregelen worden aangekondigd; 
welkee beleids- en juridische instrumenten worden ingezet; 
welkee rol speelt het toelatingsbeleid binnen het bestrijdingsmiddelenbeleid; 
inn hoeverre blijkt dat doelstellingen worden bereikt of maatregelen gereali-
seerd;; welke knelpunten doen zich voor? 

Dee algemene kaders waarin beleidslijnen voor het bestrijdingsmiddelenbeleid zijn 
neergelegd,, zijn het Nationale milieubeleidsplan (NMP), de Nota Waterhuishou-
dingg (NW) en - op sectoraal gebied - landbouwbeleidsplannen. 

Zoo was de opdracht voor het maken van een eerste beleidsplan voor gewasbescher-
mingsmiddelenn indertijd vastgelegd in de Structuurnota Landbouw.1 Voor de 
milieuaspectenn van dit beleidsplan, het Meerjarenplan gewasbescherming (MJP-G), 
wass het NMP kaderstellend.2 Met betrekking tot dit MJP-G is indertijd opgemerkt 
datt het zat 'ingeklemd tussen het door het parlement aanvaarde Nationaal Milieu-
beleidsplann en de Structuurnota Landbouw'.3 

Eénn van bestrijdingsmiddelen-doelstellingen van het NMP-1 is het realiseren van 
structurelee maatregelen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te drin-
gen.. Daarnaast bevat dit plan een saneringsdoelstelling voor bestrijdingsmiddelen 
inn verband met de bescherming van het grondwater.4 Het NMP-2 constateert dat 
evaluatiemethodenn en indicatoren ter toetsing van de hoofddoelstellingen van het 

Structuurnotaa Landbouw, regeringsbeslissing, TK 1989-1990, 21 148, nr. 1. 
TKK 1990-1991, 21 677, nrs. 3 en 4 (MJP-G), p. 29. 
E.A.. Goewie, 'Het Meerjarenplan Gewasbescherming. Milieubescherming met bestrijdingsmiddelen?', 
SpilSpil 1992-3, p. 23-28. 
TKK 1988-1989, 21 137, nrs. 1-2, p. 142, 143 (strategische doelstelling S 32). 
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beleidd nog dienen te worden ontwikkeld.5 Deze evaluatiemethoden en indicato-
renn worden in beleidsplannen uitgewerkt. De saneringsdoelstelling van het eerste 
NMPP komt in latere NMP's niet meer voor. Het NMP-4 maakt melding van een 
anderee ingezette beleidslijn: een aantal bestrijdingsmiddelen wordt ondanks de 
milieubelastingg toegelaten omdat ze als landbouwkundig onmisbaar worden be-
schouwd.. Beleidsdoelstellingen in dit NMP zijn het verminderen van de afhanke-
lijkheidd van schadelijke middelen, het stimuleren van biologische gewasbescher-
mingsmiddelenn en mechanische methoden, en preventieve maatregelen. Verwacht 
wordtt hiermee in 2010 voor de waterkwaliteit het niveau van het maximaal toe-
laatbaarr risico (MTR) te behalen. Het ambitieniveau van dit NMP is het Ver-
waarloosbaarr Risico (VR) niveau. Aan het bereiken hiervan zullen certificering, 
hett invoeren van heffingen en het aanscherpen van het Lozingenbesluit moeten 
bijdragen,, omdat de EG-toelatingscriteria gericht zijn op de MTR-norm.6 

Dee Vierde Nota Waterhuishouding heeft als algemene beleidslijn de beëindi-
gingg van de lozingen van gevaarlijke (giftige, persistente en bioaccumulerende) 
stoffenn in 2020. Daaraan wordt voor bestrijdingsmiddelen een weinig specifieke 
invullingg gegeven. Verwezen wordt naar een verscherpt toelatingsbeleid.7 

Dezee beleidslijnen zien vooral op Iandbouwbestrijdingsmiddelen. De politieke 
enn beleidsmatige aandacht voor dit beleidsterrein dateert van beginjaren tachtig. 
Voorr de niet-landbouwbestrijdingsmiddelen ontstaat deze aandacht zo'n tien jaar 
later.. Omdat de beleidsterreinen voor landbouw- en niet-landbouwbestrijdings-
middelenn sterk verschillen qua problematiek, bestuurlijk kader en aanpak, wor-
denn ze in dit hoofdstuk afzonderlijk behandeld. 

Opp beleidsontwikkelingen in internationale kaders die (mede) betrekking 
hebbenn op bestrijdingsmiddelen, wordt in dit hoofdstuk niet afzonderlijk inge-
gaan.. Een wereldwijd gezien belangrijke ontwikkeling is het VN Verdrag inzake 
'persistentt organic pollutants' (POP's).8 Dit Verdrag richt zich op de bescher-
mingg van mens en milieu door 'uitfasering' van de slecht afbreekbare 'POPs'. 
Hett bevat verboden of sterke beperkingen voor - om te beginnen - 16 stoffen, 
waaronderr 11 (stoffen voor) bestrijdingsmiddelen.9 Voor toelating en gebruik in 
Nederlandd is het Verdrag - op dit moment - niet van (wezenlijk) belang.10 

Voorzoverr internationale verdragen raakvlakken hebben met de behandelde regel-
geving,, zoals bijvoorbeeld het Verdrag van Rotterdam inzake 'Prior Informed 

55 TK 1993-1994, 23 560, nrs. 1-2, p. 113. 
66 TK 2000-2001, 27 801, nr. 1 (NMP-4, Den Haag, ministerie VROM 2001, p. 140, 148, 149). 
77 NW-4, regeringsbeslissing, december 1998, p. 83 e.v. 
88 Stockholm, mei 2001; Trb 2001, 171, Het Verdrag,waar Nederland en de Europese Gemeenschap partij 

zijn,, heeft onder meer betrekking op aldrin, chloordaan, DDT, dieldrin, endrin, heptachloor, mirex en 
toxafeen.. <www.chem.unep.ch/pops/>. Inwerkingtreding: 17 mei 2004 (Persbericht UNEP d.d. 18 
februarii  2004). 

99 Zie over de eerste ontwikkelingen: Veerle Heyvaart, 'Regulation of Chemicals', in: Yearbook of Internati-
onall  Environmental Law 2001, Oxford: Oxford University Press 2003, p. 273-275. 

100 De POP-bestrijdingsmiddelen van het Verdrag zijn in Nederland niet toegelaten. Het merendeel van deze 
stoffenn is opgenomen in richtlijn 79/117/EEG. 

http://www.chem.unep.ch/pops/
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Consent'' bij in- en uitvoer11, komt dat bij die behandeling ter sprake. 
Ditt hoofdstuk schetst eerst het beleid inzake landbouwbestrijdingsmiddelen 

(gewasbeschermingsmiddelen),, zoals dat zich vanaf de jaren negentig heeft ont-
wikkeld.. Daarna komt het beleid voor niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (bioci-
den)) aan de orde, waarbij voor houtverduurzamingsmiddelen en aangroeiwerende 
vervenn ook regelgeving en jurisprudentie ter sprake komen, vanwege de sterke 
verwevenheidd daarvan met beleidsontwikkelingen. Vervolgens wordt ingegaan op 
dee plaats van het toelatingbeleid en op de relatie van het bestrijdingsmiddelenbe-
leidd met enkele aangrenzende beleidsterreinen. Afgesloten wordt met conclusies. 

18.22 Beleid landbouwbestrijdingsmiddelen 

18.2.118.2.1 Terugblik: aanzetten meerjarenplan gewasbeschermingsmiddelen 

Dee eerste beleidsnota over landbouwbestrijdingsmiddelen, de Nota Gewasbe-
schermingscherming in Nederland, verschijnt in 1983. De nota richt zich op vermindering 
vann het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 'Het zoveel mogelijk ach-
terwegee laten van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet hoofd-
zaakk zijn'. Preventieve maatregelen en het toepassen van alternatieve methoden 
staann daarbij centraal.12 Deze beleidsvoornemens komen na 1983 meer of min-
derr uitgewerkt terug in vele beleidsnota's en rapportages.13 Uit deze rapporta-
gess blijkt niet dat de voornemens ook worden gerealiseerd. 

Dee rapportages van LNV (begrotingstoelichtingen) en VROM (meerjarenprogram-
ma's)) zijn doorgaans fragmentarisch, weinig systematisch en daardoor weinig 
inzichtelijk.. Zo keert bijvoorbeeld een overzicht van gebruiksgegevens14 in latere 
milieuprogramma'ss niet terug. De Centrale Raad voor Milieuhygiëne merkt op dat 
eenn evaluatie van de uitvoering van het beleid wordt gemist. De presentatie van 
beleidsonderdelenn wordt te vaag en vrijblijvend genoemd.15 In zijn rede 'Speur-
tochttocht naar duurzaamheid. Verleden, heden en toekomst van de gewasbescherming' 
merktt Zadoks op dat de Gewasbeschermingsnota een dode letter is gebleven.16 

111 Verdrag inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van gevaarlijke chemicaliën en 
pesticidenn in de internationale handel (zie Deel II , par. 6.7). 

122 TK 1983-1984, 18 100, hfdst. XIV , nr. 3, p. 94-111 (bijlage IX). 
133 Zie bijvoorbeeld de toelichtingen bij de landbouwbegroting 1988 (TK 1987-1988, 20 200, XIV , nr. 2, p. 

21)) en het Indicatieve Meerjarenprogramma Milieubeheer 1987-1991 (TK 1986-1987, 19 707, nr. 1-2, p. 
92),, de Structuurnota Landbouw, beleidsvoornemen (TK 1988-1989, 21 148, nr. 1, p. 50-57) en de Derde 
notaa waterhuishouding (TK 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2, p. 179). 

'**  IMP 1987-1991, TK 1986-1987, 19 707, nr. 102, p. 91 e.v. 
155 CRMH-advies 88/14, over het Milieuprogramma 1989-1992, p. 11. 
166 J.C. Zadoks, rede Landbouwuniversiteit Wageningen, 9 maart 1993. 
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Dee minister van LNV constateert in 1987 dat het gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelenn sinds 1983 is toegenomen en presenteert bouwstenen voor een 
meerjarenplann ter terugdringing van het gebruik.17 

Dee Structuurnota Landbouw formuleert in 1990 als hoofddoelstellingen voor een 
Meerjarenplann het verminderen van de structurele afhankelijkheid van en het 
substantieell  afnemen van het gebruik van chemische middelen. Randvoorwaarden 
daarbijj  zijn het handhaven van een uit oogpunt van gewasbescherming noodzakelijk 
breedd scala aan chemische middelen, het elimineren van middelen waarvan toepas-
singg niet zodanig kan worden gereguleerd dat aan de eis inzake onaanvaardbare 
schadelijkee nevenwerkingen kan worden voldaan en het zodanig reguleren van het 
gebruikk van toegelaten middelen dat geen schadelijke nevenwerkingen optreden in 
eenn mate die niet aanvaardbaar is. In 2000 dient de sanering van bestrijdingsmid-
delenn te zijn voltooid en dient in nagenoeg alle plantaardige productiebedrijven 
geïntegreerdee bestrijding te worden toegepast.18 

18.2.218.2.2 Het Meerjarenplan Gewasbescherming 

Mett het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) beoogt de regering een 
drastischee vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, teneinde de 
zwaree milieubelasting door bestrijdingsmiddelen terug te dringen en een duurza-
mee landbouw te ontwikkelen. Beleidsdoelstellingen voor de planperiode 1990-
20000 zijn: vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbescher-
mingsmiddelen,, vermindering van de gebruiksomvang en vermindering van de 
emissies.19 9 

Dee minimum gebruiksreductiedoelstellingen voor 2000 bedragen voor alle midde-
lenn samen 50%, voor grondontsmettingsmiddelen 68%20, voor chemische loof-
doodmiddelenn 75%, voor de emissie naar het oppervlaktewater 90% (in 2000).21 

Viaa het toelatingsbeleid wordt een stofgerichte aanpak gevolgd, gericht op sane-
ringg van het bestrijdingsmiddelenpakket vanuit milieu- en arbeidshygiënische 

177 Concept-raamnota 'Naar een taakstellend Meerjarenplan voor de gewasbescherming', ministerie LNV, 
oktoberr 1987. De minister merkt in deze nota op dat het beleid tot op heden 'niet zonder succes' is ge-
weestt (punt 5) maar geeft niet aan welke de successen zijn. Zie ook TK 1987-1988, 20 200, IX, nr. 30 
enn TK 1988-1989, 20 800, XIV , nr. 19. 

188 Structuurnota Landbouw, regeringsbeslissing, TK 1989-1990, 21 148, nr. 1, p. 77, 78. 
199 TK 1990-1991, 21 677, nrs. 3 en 4. 
200 De percentages verschillen in de diverse nota's. Voor grondontsmettingsmiddelen bevat het beleidsvoorne-

menn Structuurnota Landbouw (1989) een reductiedoelstelling van 80-90% (ten opzichte van 1985) in het 
jaarr 2000. In de regeringsbeslissing Structuurnota Landbouw is dit 80% geworden en in het MJP-G 68% 
(J.. Kasperkovitz, Beleidsvorming en belangenafweging. De totstandkoming van hei bestrijdingsmidde-
lenbeleidlenbeleid in Nederland, scriptie Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 1991, p. 33). 

211 Referentieperiode hierbij is het gemiddelde van de jaren 1984-1988. Het gebruik in de landbouw bedroeg 
toenn ca. 20 miljoen kg actieve stof/jaar, waarvan de helft voor grondontsmetting (België 12-, Duitsland 
4-,, Frankrijk 6 miljoen kg/jaar) (MJP-G, p. 119, p. 42). 
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overwegingen.222 Het plan wordt uitgewerkt in sectorplannen met maatregelen 
perr landbouwsector. Beleidsinstrumenten zijn onderzoek en voorlichting, scho-
ling,, subsidies en wet- en regelgeving. 

Voorzienee maatregelen zijn onder meer: structureren van de toelating van biologi-
schee bestrijdingsmiddelen, stimuleren van de toepassing van niet-chemische alter-
natieven,, onder meer door aanpassing van het wettelijk gebruiksvoorschrift van 
middelenn waarvoor alternatieven beschikbaar zijn, terugdringen van het gebruik 
vann groeiregulatoren en chemische loofdoodmiddelen, bevorderen van geïntegreer-
dee en biologische bestrijding, reguleren en beperken tot noodzakelijk gebruik van 
grondontsmettingsmiddelen,, aanscherpen van voorschriften voor bestrijdingsmid-
delenn in openbaar groen, eisen op het gebied van vakbekwaamheid en apparatuur, 
saneringg per 2000 van middelen uit een oogpunt van grondwaterbescherming, 
geslotenn systemen en recirculatie/zuivering van afvalwater bij kasteelten, verbod 
opp fruitbomen langs slootkanten, verplichting tot spuitvrije zones en windsingels 
langss sloten.23 Ook een bestemmingsheffing op bestrijdingsmiddelen, onderzoek 
naarr de mogelijkheden van een regulerende heffing en de instelling van een ver-
koop-- en verbruiksregistratie.24 

Alss randvoorwaarden worden genoemd: het beschikbaar blijven van een voldoen-
dee breed scala aan middelen, het elimineren van bepaalde middelen, het regule-
renn van het gebruik van andere middelen en continuïteitsperspectief voor de 
agrarischee sectoren.25 

Opmerkelijkk is dat de 'stofgerichte aanpak via het toelatingsbeleid'26 voor 
dee eerste fase van planuitvoering niet wordt gericht op sanering van middelen 
maarr op versoepeling van de normstelling. Omdat circa 40% van de middelen 
voorr één of meer toepassingen niet zou voldoen aan de toenmalige beleidsnor-
men,277 vindt versoepeling plaats van de milieunormen voor waterorganismen, 
persistentiee en grondwater.28 Door een 'volumebeleid' (sterke gebruiksvermin-
dering)) wordt gehoopt de milieubelasting toch binnen de perken te houden.29 

OpOp basis van de MJP-G-criteria worden circa 120 stoffen voorlopig aangewezen 
alss te saneren, deels in de eerste fase (tot 1995), deels in de tweede fase (vanaf 
1995).. Wanneer alternatieven uit landbouwkundig of volksgezondheidsoogpunt 

222 MJP-G, p. 11. 
233 MJP-G, p. 66-94 (de hier genoemde voorbeelden zijn maatregelen die raakvlakken (kunnen) hebben met 

hett toelatingsinstrument). 
244 MJP-G, p. 109, 110. 
255 TK 1990-1991, 21 677, nrs. 3-4 (Beleidssamenvatting). 
266 MJP-G, par. 4.4, p. 102-118. 
277 Zoals vastgelegd in de Notitie Milieucriteria ten aanzien van stoffen ter bescherming van bodem en grond-

water,, TK 1988-1989, 21 012, nr. 2. 
288 MJP-G, p. 104-108. De norm voor kreeftachtigen en algen wordt versoepeld met een factor 10. Voor 

persistentiee wordt de norm verlengd van 60 dagen tot 180 dagen DT50. Voor de uitspoeling naar het 
grondwaterr wordt een verdunningsfactor opgenomen. 

299 E.A. Goewie, 'Het Meerjarenplan Gewasbescherming. Milieubescherming met bestrijdingsmiddelen?', 
Spill92Spill92 2,, p. 23-28, verwijzend naar de spanning tussen het Nationaal Milieubeleidsplan en de Structuur-
notaa Landbouw. 
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ontbreken,, kunnen bepaalde toepassingen onder stringente voorwaarden worden 
gehandhaafd. . 

Anderee milieunormen, bijvoorbeeld toxiciteit voor bodemorganismen, semi-
chronischee toxiciteit voor waterorganismen en effecten van verspreiding via de 
lucht,, zullen voor de tweede fase MJP-G (periode 1995-2000) worden ontwik-
keld.30 0 

18.2.318.2.3 De Bestuursovereenkomst uitvoering Meerjarenplan gewasbescherming 

Nadatt de Tweede Kamer bij motie heeft gevraagd om bindende afspraken met 
hett landbouwbedrijfsleven, ter uitvoering van het MJP-G31, komt in 1993 de 
Bestuursovereenkomstt uitvoering Meerjarenplan gewasbescherming tot stand.32 

Partijenn verplichten zich onder meer tot onderzoeks-, voorlichtings- en onder-
wijsactiviteitenn (art. 3-8). Een coördinerend uitvoeringsorgaan (CUO), waarin 
partijenn vertegenwoordigd zijn, wordt ingesteld. Sectorwerkgroepen dragen zorg 
voorr werkplannen (art. 12 en 13). 

Dee in het MJP-G voorziene regelgeving wordt in de Bestuursovereenkomst 
onderwerpp van overleg tussen de partijen van de overeenkomst (art. 9.1). Dat 
geldtt ook voor de regulering en sanering33 van aandachtstoffen (art. l l . l . a en 
b).. In dit overleg worden 'voorlopige criteria en normen' geformuleerd, in af-
wachtingg van de wettelijke criteria. Toelatinghouders verplichten zich te verzoe-
kenn om beëindiging van bepaalde toepassingen die niet aan criteria voldoen (art. 
l l . l . cc en d). Toepassingen waarvoor een alternatief ontbreekt, kunnen onder 
bepaaldee voorwaarden tot het jaar 2000 gehandhaafd blijven (art. 11.1.e en f), 
ookk al wordt niet aan alle criteria voldaan. Deze gang van zaken wordt aange-
duidd als 'kanalisatie'. De Bestuursovereenkomst wijkt, behalve op het punt sane-
ring,, ook van het MJP-G af op het punt bestemmingsheffing. Gedurende de 
looptijdd van de overeenkomst wordt van deze heffing afgezien (art. 16.2). 

18.2.3.118.2.3.1 Van sanering naar kanalisatie 
Dee sanering van stoffen waarvan één of meer toepassingen niet aan de milieucri-
teriaa voor bodem, grondwater en oppervlaktewater voldeden34, wordt in de Be-
stuursovereenkomstt omgebogen tot 'kanalisatie' (art. 11). 

Mett de kanalisatie wordt beoogd op vrijwillig e basis tot regulering van de uit 
milieu-oogpuntt meest kritische toepassingen te komen. De kanalisatie houdt in dat 

300 MJP-G, p. 92. 
311 TK 1991-1992, 21 677, nr. 10. 
322 TK 1992-1993, 21 677, nr. 17. Overeenkomst tussen de vijf betrokken ministeries en het Landbouwschap, 

dee Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie, diverse ondernemingen/toelatinghouders, de Vereniging 
Registratiee en Opleiding Distribuanten Gewasbeschermingsmiddelen, diverse Productschappen, het Hoofd-
produktschapp Akkerbouwprodukten, de Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers en de Nederlandse 
Verenigingg voor Zaaizaden en Plantgoed. 

333 Sanering: middelen of toepassingen van middelen die niet voldoen aan operationele milieucriteria in 
principee verbieden {MJP-G, p. 108). 

344 In het MJP-G een lijst van meer dan 100 ('milieukritische') stoffen. 
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voorr een groep 'aandachtstoffen' op verzoek van de toelatinghouder gebruiksvoor-
schriftenn worden aangescherpt (art. 1 ld). Het gaat hierbij om de bestaande stoffen 
diee uit oogpunt van milieuhygiëne en/of arbeidsbescherming gereguleerd dienen te 
wordenn (art. 11. l.a). De aanscherping is erop gericht dat de stoffen zullen voldoen 
aann nog op te stellen 'voorlopige criteria en normen'. Deze criteria en normen 
geldenn in afwachting van een wettelijke regeling en zullen in overleg tussen partij-
enn tot stand komen (art. l l . l .c) . Wanneer een alternatief voor een toepassing 
ontbreekt,, geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 2000 (art. 11.1.e en f). Daar-
naastt wordt als onderdeel van de kanalisatie ook een systeem van gecontroleerde 
distributiee voorzien (art. 11.2). 
Dee 'voorlopige criteria en normen' die opgesteld worden, zijn voor aquatoxiciteit 
enn persistentie de - soepelere - MJP-G-criteria, die aanvankelijk tot 1995 zouden 
gelden,, in afwachting van nieuwe normen, maar die nu verlengd worden tot 2000. 
Dee norm voor uitspoeling naar het grondwater wordt 100-voudig versoepeld.35 

Hett kanalisatiebeleid wordt in 1995 vastgelegd in een overgangsregeling van het 
Bmbb (art. 8).36 Toelatinghouders kunnen verzoeken tot wijziging van het ge-
bruiksvoorschriftt indienen. Wanneer wordt voldaan aan de voorlopige normen is 
verlengingg van de toelating tot uiterlijk 2000 mogelijk.37 Toepassing van de 
strengeree Bmb-normen voor persistentie, uitspoeling en aquatoxiciteit wordt daar-
meee uitgesteld.38 Ook de CBB-uitspraken inzake de norm voor grondwater en 
persistentiee hebben bij het kanalisatiebeleid een rol gespeeld (zie par. 11.1). 

18.2.3.218.2.3.2 De kanalisatie: van beleid naar uitvoering 
Hett CTB heeft tot taak het kanalisatiebeleid uit te voeren, middels wijzigingen 
vann gebruiksvoorschriften.39 Ruim 40 kanalisatiebesluiten worden genomen. 

Vann de 46 ingediende kanalisatie-aanvragen (voor 11 stoffen werden geen verzoe-
kenn ingediend), werden er 42 gehonoreerd en 4 afgewezen. De ingangsdatum van 
dee gewijzigde gebruiksvoorschriften is 1 januari 1997. De wijziging kan onder 
meerr inhouden: beëindiging van één van de toepassingsgebieden (captan), verla-
gingg van een maximumdosering (dichlobenil; metolachloor), vermindering van de 
toegestanee frequentie (nuarimol). Voor sommige stoffen wordt gebruik van toepas-
singsapparatuur,, een bepaalde voorziening (windscherm) of een minimumafstand 

Voorlopigee milieucriteria en -normen voor kanalisatie van gewasbeschermingsmiddelen, 2 september 
1993. . 
Dee wijze van toepassing van de criteria wordt uitgewerkt in de Regeling uitvoering milieutoelatingseisen 
bestrijdingsmiddelenn (Stcrt. 1995, 29). 
Hett Bmb bevat ook andere overgangsbepalingen, onder meer voor stoffen waarvan de toelating om be-
paaldee redenen dringend vereist is. Deze overgangsregeling werd op een zeer laat moment, na behandeling 
inn de Raad van State, nog toegevoegd aan het Bmb. Een andersluidende overgangsregeling in de Bmw-
wijzigingg van 1995 (Stb. 1995, 4, artikel II , tweede lid) trad niet in werking. 
Bijlagee bij het Besluit milieutoelatingseisen gewasbeschermingsmiddelen (lees: bestrijdingsmiddelen). Het 
betreftt hoofdzakelijk stoffen van de lijst van (ruim 100) in het MJP-G opgenomen milieukritische stoffen. 
Ziee het CTB-overzicht van alle behandelde verzoeken op grond van art. 8, tweede lid, Bmb ('Kanalisatie-
voorstellen'),, 13-11-96 en de met 'rectificatie' en 'kanalisatie' aangeduide besluiten in de Staatscourant, 
eindd 1996, bijvoorbeeld Stcrt. 1996, 241, p. 10. 
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tott de watergang vereist (pyrazofos). Soms betreft het een combinatie van dergelij-
kee voorschriften. Dat de wijziging een zeer specifiek deel van het toepassingsge-
biedd kan betreffen, blijkt uit het volgende voorbeeld. Bij een insectenbestrijdings-
middell  dat is toegelaten in de teelt van groentegewassen, fruitgewassen, bloemiste-
rijgewassen,, boomkwekerijgewassen en kruiden, houdt de wijziging het volgende 
in:: 'de toepassing tegen erwtepeulboorder in de groenteteelt wordt ingetrokken' 
(mevinfos). . 

Hett CTB wilde met 19 kanalisatievoorstellen niet akkoord gaan vanwege te grote 
milieurisico's.. Twee aannames40 kon het uit wetenschappelijk oogpunt niet ho-
noreren. . 

Hett standpunt van het CTB tijdens de Tweede-Kamerbehandeling luidt onder meer: 
'(•••)) De kanalisatie resulteerde slechts in een reddingsoperatie van een aantal 
stoffen,, omdat zij slechts aan voorlopige normen en criteria hoefden te voldoen. 
Bovendienn kreeg het college een aanwijzing van de stuurgroep bestrijdingsmiddelen 
omm de inhoudelijke bezwaren van het college tegen de uitgangspunten van de 
bestuursovereenkomstt niet mee te nemen in de besluitvorming.'41 

Dee ministers ontkennen het CTB een aanwijzing gegeven te hebben. Zij geven 
aann duidelijk te hebben gemaakt dat de kanalisatie-afspraken nagekomen moeten 
worden.422 Ook hier speelt de problematiek van de scheiding tussen beleid en 
uitvoering.433 Het CTB heeft tenslotte ingestemd met de nadere afspraken, aldus 
blijktt uit het vorengenoemde Kamerdebat waarin deze problematiek aan de orde 
was. . 

18,2.418,2.4 Uitvoering en evaluatie van het Meerjarenplan gewasbescherming 

Inn de eerste fase van de uitvoering van het MJP-G (1991-1995) worden diverse 
wettelijkee instrumenten ingezet, zoals het Besluit regulering grondontsmettings-
middelen,, waarbij de frequentie en de toe te passen hoeveelheid van deze midde
lenn met een receptensysteem worden beperkt. Deze regulering bepaalt voor een 
groott deel het behalen van de reductiedoelstelling voor het totale middelenge
bruik.. De hoeveelheid gebruikte actieve stof vermindert ook vanwege gewijzigde 
stofee igenschappen. 

Hett verwijderen van niet-werkzame isomeren uit de gewasbeschermingsmiddelen 
enn de vervanging van oude middelen door nieuwere die in een lagere dosering 

Eenn dubbeltelling in de berekening van drift (waarbij een veronderstelde driftreductie twee maal wordt 
meegeteld)) en een berekening van verdunning (onvoldoende gevalideerd). Het CTB is van mening dat 
onvoldoendee zekerheid bestaat dat bij honorering van de betreffende verzoeken wordt voldaan aan de 
(voorlopigee normen en criteria op basis van de) Bestuursovereenkomst. 
CTB-notitie,, 23 oktober 1996 (TK28 november 1996, p. 32-2636). 
Onderr meer in een brief van de minister aan de voorzitter CTB, aldus de minister bij de beantwoording 
vann de vragen. TK 28 november 1996 (32-2633-2639, in het bijzonder p. 32-2636). 
TKK 28 november 1996 (32-2633-2639), interpellatie M.B. Vos over de toelating van bestrijdingsmiddelen. 
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wordenn gebruikt, leidt tot een vermindering van de gebruikte hoeveelheid actieve 
stoff  van 5 - 35%." 

Dee sectorplannen komen pas vanaf 1994 in een uitvoeringsfase, zo komt naar 
vorenn uit de CUO-rapportages.45 Hiertoe worden sectorgewijs ook convenanten 
gesloten.46 6 

18.2.4.118.2.4.1 Tussenevaluaties 
Inn 1995 worden voor de Tweede Kamer47 tussentijdse evaluaties verricht, zowel 
doorr het CUO48 als door andere organisaties.49 

Hett evaluatie-onderzoek50 onderscheidt vijf deeldoelstellingen van de Be-
stuursovereenkomst:: vermindering van de afhankelijkheid, vermindering van de 
gebruiksomvang,, vermindering van emissies, regulering en sanering van aan-
dachtstoffenn en verbetering van arbeidsomstandigheden. Omdat deze tussentijdse 
evaluatiee zich richt op de uitvoering van de Bestuursovereenkomst en niet op de 
uitvoeringg van het MJP-G wordt vanaf 1993 en niet vanaf 1991 geëvalueerd. 
Daardoorr ook worden eerder gemaakte keuzes niet of maar ten dele geëvalueerd. 
Datt geldt bijvoorbeeld voor het besluit de besternmingsheffing niet in te voeren 
enn het besluit om toelatingen te gaan 'kanaliseren' in plaats van saneren. 

Dee tussenevaluatie concludeert dat ter vermindering van de afhankelijkheid 
vann chemische bestrijdingsmiddelen aanzetten zijn gegeven. De afhankelijkheid 
vann grondontsmettingsmiddelen is sterk afgenomen door de inzet van resistente 

MJP-G,, Einddocument, 2001, p. 10. 
Bijvoorbeeldd Voortgangsrapportage 1994, Voortgangsrapportage 1998, Voortgangsrapportage 1999. 
Zoalss het Convenant Uitvoering milieubeleid bloembollensector, gesloten tussen de ministers van VROM, 
LNVV en V&W , vertegenwoordigers van het IPO, UvW, VNG, het Produktschap Siergewassen, het Land-
bouwschapp en landbouw- en bloembollenorganisaties), 1995. Dit convenant bevat afspraken over driftbe-
perkendee maatregelen, teeltvrije zones en verplichte registratie van (onder meer) gewasbeschermingsmid-
delenn per bedrijf, via een verordening van het Landbouwschap/Hoofdproductschap. Zie bijvoorbeeld de 
Voortgangsrapportagee doelgroepoverleg bloembollensector 1998-1999, Hillegom: 1999. 
TKK 1996-1997, 21 677, nr. 41. 
Coördinerendd Uitvoeringsorgaan Bestuursovereenkomst MJP-G, Uitvoering Meerjarenplan gewasbescher-
ming.ming. Evaluatie en agenda voor de tweede fase, ongedateerd. Aan deze evaluatie ligt ten grondslag het 
evaluatie-onderzoekk Rijnconsult 1996. De evaluatie is gebaseerd op CUO-voortgangsrapportages, onder-
zoekk en rapportages van IKC-Landbouw, de Plantenziektenkundige Dienst, de Landbouwuniversiteit en 
dee Stichting Natuur en Milieu, en op gesprekken met andere betrokkenen bij het MJP-G. 
-- Muilerman en Steekelenburg 1996 (De buik vol van gif, tussentijdse evaluatie van het MeerJarenPlan 
GewasbeschermingGewasbescherming (MJP-G) door samenwerkende milieu-organisaties); 
-- Reus en Pak 1996 (De evaluatie van het MJP-G nader bekeken, Centrum voor Landbouw en Milieu); 
Reuss en Polak concluderen dat het toelatingsbeleid los staat van het bestrijdingsmiddelenbeleid gericht op 
verminderingg van volume en afhankelijkheid, p. 12-13; 
-- P.E.A. Groenewegen e.a., Op weg naar duurzame gewasbescherming, Den Haag: Rathenau Instituut 
19966 (Eindrapport GIDEON-project), samenwerkingsproject Vrij e Universiteit Amsterdam, Universiteit 
vann Amsterdam en Centrum voor Landbouw en Milieu te Utrecht. C. Schreurs en J. Grin, Gewasbe-
schermingscherming en beleid. Deelstudie in het kader van het GIDEON-project, Den Haag: 1996; 
-- Commentaren van onder meer de Vereniging van Waterleidingbedrijven en de Unie van Waterschappen 
(brieff  11 februari 1997 aan de Vaste Kamercommissies voor LNV en VROM) en de Land- en Tuinbouw-
organisatiee Nederland (brief 17 februari 1997 aan de Tweede Kamer). 
Hiermeee wordt gedoeld op het Rijnconsult-onderzoek, dat ten grondslag ligt aan de CUO-rapportage. 
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rassen,, door overschakeling op grondstomen en door substraatteelt. Een algeme-
nee trendbreuk blijf t echter uit. Hoewel betrouwbare referentiegegevens ontbre-
ken,, wordt geconcludeerd dat de volumevermindering voor ca. 5-10% kan wor-
denn verklaard door substitutie-effecten.51 Veel onderzoeksresultaten vinden nog 
onvoldoendee doorvertaling naar de praktijk.52 Ook wordt geconcludeerd dat re-
guleringg 'tot op heden op vrijwillig e basis redelijk geëffectueerd is'. Dat 'het 
CTBB soms andere criteria hanteert dan de vrijwilli g afgesproken criteria' bij de 
kanalisatie,, wordt een 'complicerende factor' genoemd.53 Geconstateerd wordt 
datt een gecontroleerde distributie niet van de grond is gekomen. Het niet tot-
standkomenn van een wettelijke registratie van handelaren in gewasbeschermings-
middelenn leidt tot het uit de Bestuursovereenkomst stappen van CUO-deelnemer 
distribuantenverenigingg RODIS.54 Hoewel de gebruiksreducties deels zijn gerea-
liseerd,, verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater niet merkbaar.55 De be-
oogdee reductie (90%) van drift naar het oppervlaktewater is niet gehaald.56 

Err worden maatregelen en methodieken ontwikkeld ter vermindering van emissies 
enn milieubelasting.57 Reducties van emissie of milieubelasting tot 90% blijken 
hierbijj  mogelijk.58 Rapportages van waterbeherende organisaties benadrukken 
evenwell  dat de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater onverminderd 
ernstigg is.59 De emissies naar grond- en oppervlaktewater worden onderschat, 
onderr meer omdat atmosferische depositie niet is meegenomen bij berekeningen. 
Eenn reductiedoelstelling voor milieubelasting dient te worden toegevoegd. Informa-
tiee over de afzet van individuele bestrijdingsmiddelen dient publiekelijk toeganke-

Chemischee substitutie is kort gezegd vervanging van oude bestrijdingsmiddelen door nieuwere middelen 
diee in een lagere dosering worden gebruikt. 
Coördinerendd Uitvoeringsorgaan Bestuursovereenkomst MJP-G, Uitvoering Meerjarenplan gewasbescher-
ming.ming. Evaluatie en agenda voor de tweede fase, ongedateerd, p. 7, 8 en 10. 
Rijnconsultt evaluatie-onderzoek p. 18. 
Rijnconsultt evaluatie-onderzoek p. 19. {RODIS: Vereniging voor Registratie en Opleiding Distribuanten 
Gewasbeschermingsmiddelen.) ) 
Coördinerendd Uitvoeringsorgaan Bestuursovereenkomst MJP-G, Uitvoering Meerjarenplan gewasbescher-
ming.ming. Evaluatie en agenda voor de tweede fase, ongedateerd, p. 9, verwijzend naar CUWVO-rapportages. 
Rijnconsultt 1996, p. 18. 
Reuss en Pak 1996, p. 12-13, concluderen dat het toelatingsbeleid los staat van het bestrijdingsmiddelenbe-
leidd gericht op vermindering van volume en van afhankelijkheid. Zie voor uitleg over de 'meetlat' onder 
meer:: J.A.W.A. Reus, Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen, Utrecht: CLM 1992; J.A.W.A. Reus, 
'Dee meetlat langs het bestrijdingsmiddelengebruik', in: H20 1995, p. 741-744. 
G.M.. Bouwman, D. Boland, G.A. Pak, Schoner Slootwater. Minder emissie van bestrijdingsmiddelen 
doordoor teeltmaatregelen en middelenkeuze, Utrecht: Centrum voor Landbouw en Milieu 1997. 
Ziee bijvoorbeeld: de Vewin-brochure 'De valkuilen van het bestrijdingsmiddelenbeleid', Rijswijk: Vewin 
1996;; L.T.A. Joosten, 'Meerjarenplan Gewasbescherming: boksen met een blinddoek om', H20 21/96, 
p.. 22-23. R. Faasen, 'Gewasbescherming en oppervlaktewater', Lelystad: RIZA 1997, concludeert dat 
substitutiee heeft geleid tot een toename in het gebruik van middelen die giftiger zijn voor waterorganis-
men.. Onderschattingen van de blootstelling en de giftigheid bij de toelatingsbeoordeling, heeft bijgedragen 
aann de zorgelijke waterkwaliteit, aldus Faasen (p. 2-3). 
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lij kk te worden gemaakt, aldus de betreffende organisaties.60 

Milieu-organisatiess concluderen dat het MJP-G geen impuls heeft gegeven tot 
uitbreidingg van de biologische of geïntegreerde teelt. De weg is vrijgemaakt voor 
inzett van genetisch gemodificeerde herbicide-resistente gewassen. De afhanke-
lijkheidd wordt hiermee vergroot. Voor diverse sectoren zijn geïntegreerde be-
drijfssystemen,, met zeer grote besparingen op bestrijdingsmiddelengebruik, in-
pasbaar,, maar praktijkbedrijven zijn er vrijwel niet.61 

Dee milieu-organisaties constateren dat de meer dan 100 stoffen die op de sane-
ringslijstt van het MJP-G staan voor 1995, op de markt zijn gebleven. Van enkele 
middelenn is het toepassingsgebied ingeperkt. De overgangsregeling van het Besluit 
milieutoelatingseisenn bestrijdingsmiddelen is zo ruim dat het merendeel van de 
middelenn tot het jaar 2000 toegelaten blijft.62 De organisaties zijn van mening dat 
naastt de oppervlaktewaterkwaliteit ook de kwaliteit van grondwater en lucht daad-
werkelijkk verbeterd dienen te worden. Een heffing op bestrijdingsmiddelen en een 
garantiefondss voor risico's van teeltwijzen zonder bestrijdingsmiddelen worden 
(onderr meer) als vereisten gezien.63 

TweedeTweede fase MJP-G 
Vanaff  1995 zijn er accentverschuivingen bij de uitvoering van het MJP-G. De 
verminderingg van de emissies, het gebruik van fungiciden en de randvoorwaarde 
vann een voldoende breed middelenpakket krijgen extra aandacht.64 

Dee minister kondigt prioriteit aan voor vermindering van de emissie naar het 
oppervlaktewater,, voor een voldoende effectief middelenpakket met maatwerk voor 
kleinee toepassingen en voor middelenregistratie op het bedrijf.65 De Tweede Ka-
merr eist maatregelen voor kleine teelten, een indicator voor milieubelasting en een 
plann van aanpak.66 Het daarop volgende Plan van Aanpak tweede fase omvat 
onderzoekk naar nieuwe (biologische) bestrijdingsmethoden, het realiseren van de 
MTR-normm in zoveel mogelijk oppervlaktewateren, de inzet van instrumenten voor 
eenn effectief middelenpakket, de ontwikkeling van een milieu-indicator (overheids-
projecten),, vermindering van chemische loofdoding in aardappelen en chemische 
onkruidbestrijdingg in maïs, en een fonds voor kleine toepassingen (LTO-projec-
ten).67 7 

Brieff  VEWIN en UvW aan de Vaste Kamercommisises voor LNV en VROM d.d. 11 februari 1997. (De 
cijferss die worden verzameld in het kader van de Regeling administratievoorschriften bestrijdingsmiddelen 
zijnn niet openbaar.) 
Muilermann en Steekelenburg 1996, p. 1, 95-96. 
Muilermann en Steekelenburg 1996, p. 98-99. 
Stichtingg Natuur en Milieu, Hoofdpunten hoorzitting MJP-G, 18 februari 1997. 
MJP-G,, Einddocument, p. 22. 
TKK 1996-1997, 21 677, nrs. 33 en 34. 
TKK 1976-1977, 21 677, nrs. 36, 38, 40-41. 
TKK 1997-1998, 21 677, nr. 43. 
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Hett behoud van een breed middelenpakket komt in deze fase meer centraal te 
staann met het actieprogramma 'Effectief middelenpakket'. Dit programma inven-
tariseertt acties en projecten en formuleert prioriteiten gericht op het op de markt 
houdenn of brengen van middelen.68 

Eindd 1998 concludeert de staatssecretaris LNV dat de voortgang van de 
uitvoeringg van de Bestuursovereenkomst onvoldoende is om de MJP-G-doelstel-
lingenn te kunnen halen. Aangegane verplichtingen zijn onvoldoende uitgevoerd 
off  in het geheel niet uitgevoerd, aldus de Staatssecretaris.69 

18.2.4.218.2.4.2 Eindevaluatie 
Dee eindevaluatie concludeert dat de doelstellingen inzake reductie van het ge-
bruikk en van emissies ten dele zijn bereikt. De afhankelijkheid verminderde niet 
off  vrijwel niet.70 

Inn de planperiode is de gebruiksreductiedoelstelling voor het totaal aan middelen 
(50%)) gehaald.71 Dit komt vooral voor rekening van de grondontsmettingsmidde-
lenn (80% reductie). De doelstelling voor herbiciden en loofdoodmiddelen (45%) is 
niett gehaald; die voor insecticiden, fungiciden en overige middelen (36%) even-
min;; het gecorrigeerd gebruik van deze laatste middelen is gestegen. Voor de 
doelstellingg 'vermindering van afhankelijkheid' werd een indicator ontwikkeld 
waarbijj  het gebruik wordt gecorrigeerd voor chemische substitutie, en in samen-
hangg wordt beschouwd met bepaalde ontwikkelingen op bedrijfs- en op onderne-
mersniveau.. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat er een licht verminderde 
afhankelijkheidd is.72 Alleen voor grondontsmettingsmiddelen is er een duidelijke 
afnamee van gecorrigeerd gebruik. De afhankelijkheid van fungiciden is toegeno-
men.. Een duidelijke trendbreuk ontbreekt. De emissiedoelstellingen voor bodem, 
grondwaterr en lucht zijn wel gehaald, maar niet die voor oppervlaktewater, zo 
wordtt op grond van berekeningen geconcludeerd.73 

Emissiebeperkendee maatregelen ter vermindering van emissies naar het opper-
vlaktewaterr hebben in de tweede fase prioriteit gekregen. Er is beperkt sprake 
vann het vervangen van chemische middelen door mechanische of biologische 
middelen.74 4 

Coördinerendd Uitvoeringsorgaan M JPG, Stuurgroep Bestrij dingsmiddelenbeleid, A ctieprogramma effectief 
middelenpakket,middelenpakket, 1998. 
TKK 1998-1999, 21 677, nr. 48, p. 5 (De twee niet uitgevoerde speerpuntprojecten zijn de monitoring 
kwaliteitt oppervlaktewater en een registratieproject.). 
MJP-G,, Einddocument, p. 25-51. Reducties zijn berekend voor 2000, met als referentie het verbruik in 
dee periode 1984-1988. 
Dee gegevens over het gebruik zijn gebaseerd op de verkoopcijfers van de leden die zijn aangesloten bij 
Nefytoo en op gegevens van de Regeling Administratie Bestrijdingsmiddelen. 
MJP-G,, Einddocument, p. 31-36. 
MJP-G,, Einddocument, p. 17, 31-46. 
MJP-G,, Einddocument, p. 18. 
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Dee niet-chemische loofdoding en onkruidbestrijding in respectievelijk aardappelen 
enn maïs is sterk toegenomen door de 'cross-compliance'-regeling, waarbij EG-
steunn afhankelijk is gesteld van het doorvoeren van milieumaatregelen.75 

Opmerkelijkk is dat de eindevaluatie voor de doelstelling 'verbetering van arbeids-
omstandigheden'' verwijst naar de conclusie uit de tussenevaluatie dat deze sub-
doelstellingg in relatie tot het MJP-G een 'non-item' is. Verwezen wordt naar een 
arbo-convenantt voor agrarische sectoren en naar voorlichtingsprojecten.76 Daar-
meee komt dit aspect in de evaluatie slecht uit de verf. 

Eenn eindconclusie over het proces luidt dat enkele randvoorwaarden voor het 
beleidd ontbraken, zoals de mogelijkheid individuele bedrijven aan te spreken op 
dee beleidsdoelen. Ook ontbrak een centrale coördinatie van de uitvoering en 
warenn consumenten en marktpartijen niet betrokken in het beleidsproces.77 Deze 
randvoorwaardenn worden in het volgende beleidsplan als uitgangspunt genomen. 

Dee evaluatie noemt als belangrijke factoren voor de vermindering van de 
afhankelijkheid:: een heldere definitie van geïntegreerde teelt in de context van 
afhankelijkheid,, de mate waarin de markt vraagt om andere productiewijzen en 
dee mate waarin technologische innovaties voorhanden zijn.78 Een samenvattende 
conclusiee noemt als belangrijkste oorzaken van de vermindering van gebruik, 
emissiess en milieubelasting: het toelatingsbeleid, de volumevermindering bij 
grondontsmettingsmiddelenn en de toepassing van emissiebeperkende maatrege-
len.79 9 

18.2.4.318.2.4.3 Kanttekeningen bij het beleid en bij de evaluatie 
Hoewell  de 'regulering en sanering van aandachtstoffen' één van de doelstellingen 
vann de Bestuursovereenkomst was, werd deze doelstelling niet geëvalueerd. De 
evaluatierapportagee vermeldt slechts dat het CUO besloot alleen de drie genoem-
dee reductiedoelstellingen te evalueren.80 Er is in de evaluatie weinig gerichte 
aandachtt voor de inzet van instrumenten. 

Doelstellingenn en randvoorwaarden variëren soms. Het elimineren en regule-
renn van bepaalde middelen wordt een doelstelling maar ook wel een randvoor-
waardee genoemd (par. 18.2.2). De randvoorwaarde beschikbaarheid van een 
'breedd middelenpakket'81 krijgt in de beschreven acties meer het karakter van 
eenn doelstelling. Een belangrijk deel van de acties richt zich op een 'effectief 
middelenpakket.822 Niet altijd is er overigens overeenstemming over wat nu een 

MJP-G,, Achtergronddocument, p. 71. 
MJP-G,, Einddocument, p. 23 en 58. 
MJP-G,, Einddocument, p. 22. 
MJP-G,, Einddocument, p. 36. 
MJP-G,, Einddocument, p. 15. 
MJP-G,, Einddocument, p. 23. 
Laterr is sprake van een 'effectief middelenpakket'. 
Actieprogrammaa Effectief Middelen pakket, MJP-G, Einddocument, p. 53-56. 
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effectieff  pakket is.83 De acties richten zich sterk op het op de markt houden van 
toelatingenn en lijken op gespannen voet te staan met de saneringsdoelstelling 
voorr het middelenpakket. 

Hoewell  de inzet van instrumenten weinig gericht wordt geëvalueerd, komen 
dee regulering van de grondontsmettingsmiddelen en de 'cross-compliance-rege-
ling'' naar voren als instrumenten waarmee het gebruik en de afhankelijkheid van 
chemischee middelen sterk kon verminderen.84 De eindevaluatie concludeert dat 
dee reductie van emissies - naast de inzet van emissiebeperkende maatregelen -
eenn gevolg is van het aangescherpte toelatingsbeleid waardoor stoffen van de 
marktt verdwenen die in hoge mate emitteerden naar het milieu.85 Waar de tus-
senevaluatiee nog spreekt over de 'complicerende factor' van de toelatingscriteria 
diee het CTB hanteert86, blijkt uit de eindevaluatie dat het toelatingsbeleid - on-
dankss de weinig gerichte inzet ten behoeve van de doelstellingen - heeft bijgedra-
genn aan het (deels) bereiken van bepaalde doelstellingen. De doorwerking van 
hett toelatingsbeleid vond pas plaats aan het einde van de planperiode. Eerder was 
hett toelatingsinstrument - via de kanalisatie - vooral ingezet om 'milieukritische 
middelen'' langer beschikbaar te houden, hetgeen een vertragende werking had op 
hett bereiken van doelstellingen. 

All  met al heeft het toelatingsbeleid enerzijds in het totale gewasbescher-
mingsbeleidd een onduidelijke plaats, maar anderzijds draagt de inzet van het 
toelatingsinstrument,, deels in samenhang met regelgeving en financiële prikkels 
mett betrekking tot het gebruik van middelen, belangrijk bij aan het bereiken van 
reducc tiedoel steil ingen. 

18.2.518.2.5 Aanzetten voor het vervolg: 'Zicht op gezonde teelt' 

18.2.5.118.2.5.1 De totstandkoming van vervolgbeleid 
Tegenn het eind van de MJP-G-looptijd concludeert een interdepartementale werk-
groepp dat bij voortzetting van het beleid sommige doelstellingen ook in 2010 niet 
wordenn gehaald. 

Dee huidige taakstellingen zijn niet voldoende om de beoogde waterkwaliteit te 
realiseren.. Voor lucht ontbreekt een specifiek beleid. Voedselveiligheid en het 
voorkomenn van arbeidsrisico's vragen aandacht. De afhankelijkheid van bestrij-
dingsmiddelenn blijft echter groot en problemen met illegaal gebruik nemen toe. 

Dee voorbereiding van het nieuwe beleid wordt ingezet met een 'nee, tenzij...'-
benadering:: alleen chemisch bestrijden nadat, met inachtneming van een continu-

Vgl.. S.H.J.F. Seegers, P.C. Leendertse, G.A. Pak , Gewasbescherming met een effectief pakket; Een 
aanpakaanpak voor nieuw beleid, Utrecht: Centrum voor Landbouw en Milieu 1998, p. 41. In dit rapport wor-
denn twee sporen uitgewerkt waarlangs invulling kan worden gegeven aan een effectief middelenpakket: 
hett spoor van de chemische verfijning en van de systeemgerichte preventie. 
MJP-G,, Achtergronddocument, p. 79. Er was hier een duidelijke 'stok achter de deur', aldus de evaluatie. 
Bijj  de maïsteelt speelde ook mee dat er een alternatief was en dat er resistentieproblemen waren. 
MJP-G,, Achtergronddocument, p. 125. 
Rijnconsultt 1996, p. 18. 
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ïteitsperspectieff  voor de sectoren, alle preventieve en niet-chemische maatregelen 
zijnzijn benut. Van bedrijven wordt, met toepassing van het 'Alara-beginsel'87 een 
maximalee inspanning gevraagd, gericht op voorzorg.88 

Enkelee gespreksrondes verder luidt de terminologie: 'geïntegreerde teelt op 
gecertificeerdee bedrijven', waarbij chemische bestrijding in beeld komt als niet-
chemischee gewasbeschermingsstrategieën niet mogelijk blijken. 

Geïntegreerdee teelt wordt omschreven als het resultaat van een managementproces 
waarbijj  bedrijfseconomische en plantenziektenkundige overwegingen, productkwa-
liteit,, arbeidsveiligheid en milieubelasting in samenhang worden bekeken. Dit 
vraagtt een planmatige en doordachte bedrijfsvoering waarbij voortdurend gebruik 
moett worden gemaakt van de laatste kennis en stand der techniek om op een maat-
schappelijkk zo verantwoord mogelijke manier te produceren.89 

Certificeringg zal de bedrijfsvoering zichtbaar maken, zal een stimulans zijn om 
beschikbaree technieken toe te passen en zal het de overheid mogelijk maken op 
afstandd te sturen. Het nieuwe beleid moet een aanvulling zijn op het toelatingsbe-
leidd en het emissiebeleid. Te hanteren instrumenten zijn onder meer normstelling 
voorr certificering en 'incentives' voor ondernemers, aldus de beleidsvoorne-
mens.90 0 

18.2.5.218.2.5.2 Hoofdlijnen van 'Zicht op gezonde teelt' 
Dee beleidsnota 'Zicht op gezonde teelt' constateert dat het MJP-G de telers 
onvoldoendee heeft gestimuleerd tot gedragsverandering en tot het ontwikkelen 
vann alternatieven. De toepassing van bestrijdingsmiddelen vindt vanuit het oog-
puntt van arbeidsbescherming en voedselveiligheid niet altijd verantwoord plaats. 
Aanvullendd beleid is nodig om de doelstellingen van het NMP en van NW-4 te 
realiseren.911 Doelstellingen voor 2001-2010 zijn: verder gaande gebruiksver-
mindering,, verder gaande emissievermindering en verbetering van de naleving 
vann wet- en regelgeving, met het oog op neveneffecten. 

Alss milieudoelstelling geldt een vermindering van de milieubelasting met 95 % in 
20100 (75% in 2005) ten opzichte van het referentiejaar 1998. Daarvan zal tot 90% 
naarr verwachting gerealiseerd worden door het volledig uitvoeren en doorwerken 
vann het bestaande toelatings- en emissiereductiebeleid. Met het nieuwe beleid zal 
dee MTR-doelstelling worden gerealiseerd en zal een stap richting het Verwaarloos-
baarr Risico worden gedaan.92 

Ass low as reasonably achievable (vergelijk art. 8:11, derde lid, Wm). 
Interdepartementalee werkgroep ministeries LNV, VROM en V&W , Verkenning van een beleid voor 
gewasbescherminggewasbescherming na 2000, Discussienotitie 1999, p. 2 en 6. 
Stuurgroepp Gewasbescherming na 2000 (ministeries LNV, VROM en V&W) , Zicht op gezonde teelt: 
schetsschets van een nieuw gewasbeschermingsbeleid met het oog op consument en burger, 2000, par. 2.2 en 
p.. 8. 
Idem,, p. 7 e.v. 
Zichtt op gezonde teelt (TK 2000-2001, 27 858, nr. 2), p. 4 en 6. 
Zichtt op gezonde teelt, p. 9. 
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Certificeringg en 'geïntegreerde gewasbescherming' zijn de centrale begrippen in 
dee nota. De certificering richt zich op individuele bedrijven. Geïntegreerde ge-
wasbeschermingg doelt op het beperken van de inzet van chemische middelen tot 
situatiess waar alle preventieve en teelttechnische maatregelen en niet-chemische 
bestrijdingsmaatregelenn tegen een ziekte of plaag te kort schieten en om het 
gebruikk van de best toepasbare technieken en maatregelen, met nadruk op pre-
ventiee binnen de keten. Het overheidstoezicht zal voor een belangrijk deel twee-
de-lijj  nstoezicht (op de certificerende instanties) worden. De geplande inzet van 
middelenn richt zich sterk op kennisontwikkeling en kennisverspreiding, op aan-
vragenn voor kleine toepassingen en op toelatingsaanvragen voor gewasbescher-
mingsmiddelenn van natuurlijke oorsprong. Binnen het toelatingsbeleid wordt een 
teeltsysteembenaderingg voorzien en worden eisen voor kleine toepassingen soepe-
ler.. Met een basispakket en een pluspakket worden niveaus van geïntegreerde 
gewasbeschermingg onderscheiden. Wanneer de voortgang bij de evaluatie in 
20044 onvoldoende blijkt, zal een wettelijke regeling in werking treden die chemi-
schee bestrijdingsmiddelen alleen op gecertificeerde bedrijven toestaat.93 

18.2.5.318.2.5.3 Parlementaire behandeling van de beleidsnota 
Bijj  de uitgebreide parlementaire behandeling van de nota staat niet zozeer de 
certificeringg als wel de beschikbaarheid van een breed middelenpakket cen-
traal.944 Aan de beleidsdoelstelling inzake het terugdringen van gebruik of emis-
siess worden bij de behandeling weinig woorden gewijd. Veelvuldig benadrukken 
Tweede-Kamerledenn in verband met het toelatingsbeleid het 'in de pas lopen' 
mett de EG-besluitvorming.95 Kamer-moties die zich richten op versterking van 
hett certificatiesysteem worden verworpen.96 Het merendeel van de moties draagt 
bijj  aan afzwakking van het certificeringsstelsel. 

Vann de zeven aangenomen moties hebben vier als invalshoek de beschikbaarheid 
vann een breed pakket aan middelen. Deze moties hebben betrekking op het uitwer-
kenn van een receptuursysteem, het opnieuw toelaten van vervallen middelen, 
nieuwee regelgeving inzake wederzijdse erkenning, derdenuitbreiding, alternatieven-
toetsingg en voorlopige toelating en het niet toetsen aan de laatste stand der tech-
niek.977 De regelgeving waarom bij motie wordt gevraagd, is naar de mening van 
dee minister deels niet mogelijk (vanwege strijd met richtlijn 91/414) en deels niet 
nodigg (bijvoorbeeld voor een voorlopige toelating). Voor ruimere uitbreidingstoela-
tingenn is reeds regelgeving in ontwikkeling.98 Eén motie maakt een voorbehoud 
tenn aanzien van de data van realisering van de beleidmilieudoelstelling." 

Zichtt op gezonde teelt, p. 6-14 en 20. 
TKK 2000-2001, 27 858, nr. 21. 
TKK 2001-2002, 27 858, nr. 21, p. 11-12. 
TKK 2001-2002, 27 858, nrs. 14 en 15 (Moties Vos). 
Motiess TK 2002-2002, 27 858, nr. 9 (Feenstra en Geluk), 11 (Geluk c.s.), 12 (Van Ardenne-van der 
Hoevenn c.s.). 
TKK 2001-2002, 27 858, nr. 22. 
TKK 2002-2003, 27 858, nr. 18 (Motie Van der Vlies c.s.). 

93 3 

94 4 

95 5 

96 6 

97 7 

98 8 

99 9 



BestrijdingsmiddelenbeleidBestrijdingsmiddelenbeleid 587 

Bijj  deze Kamerbehandeling speelt ook de behandeling van de Bmw-wijziging en 
hett uitstel van beoordeling van toelatingen in afwachting van EG-besluitvorming 
overr stoffen. In verband met dit 'aansluiten bij de EG-besluitvorming' antwoordt 
dee minister van VROM dat hiermee niet alleen het instrumentarium van de Bmw 
overboordd wordt gezet maar ook wordt afgeweken van de aanpak zoals de richt-
lij nn deze voorstaat. 

Inn reactie op de motie Van Ardenne- van der Hoeven geeft de minister van VROM 
aann dat het voorgestelde in het amendement de nationale beoordeling niet overeind 
houdt.. Het CTB zou dan niet meer de mogelijkheid hebben de verlenging van de 
toelatingg van een riskante stof te weigeren. 'Wij hadden een goed beleid, met de 
Kamerr overeengekomen, en toen hebben wij voorgesteld dat op Europees niveau 
ookk zo te organiseren. Welnu, dat kan toch niet betekenen dat als je iets wilt uit-
breiden,, je jezelf daarna gaat beroven van instrumenten die je al had? Dat is niet 
eenn kwestie van vooruitlopen, maar een kwestie van gewoon doorlopen op de weg 
diee je was ingeslagen en die je wilde gaan verbreden op Europees niveau'.100 

Geconcludeerdd kan worden dat Nederland, met dit 'aansluiten bij de EG-besluit-
vorming',, het eigen milieubeleid voor middelen op basis van bestaande stoffen 
grotendeelss opschort en afhankelijk maakt van het tempo van de EG-beoordeling 
vann stoffen. Het toelatingsbeleid richt zich sterk op het op de markt houden van 
landbouwkundigg onmisbaar geachte middelen. De Bmw is daartoe inmiddels 
gewijzigd. . 

18.2.5.3.118.2.5.3.1 Geen heffing op bestrijdingsmiddelen 
Eindd 2002 besluit de regering, gesteund door een meerderheid van de Kamer, af 
tee zien van een heffing op bestrijdingsmiddelen. Hiermee verdwijnt één van de 
instrumentenn ter uitvoering van Zicht op gezonde teelt. Het mogelijk instellen 
vann een heffing speelde sinds het begin van de jaren negentig. 

Hett MJP-G noemt de regulerende heffing als instrument ter vermindering van het 
gebruik,, als doelstellingen niet worden gehaald.101 Ook is een bestemmingshef-
fingg op bestrijdingsmiddelen voorbereid in het kader van de Wet verbruiksbelastin-
genn op milieugrondslag.102 In het kader van de beleidsnota Zicht op gezonde teelt 
enn de wetswijziging voor landbouwkundig onmisbare middelen werd voor 2003 
eenn regulerende heffing aangekondigd, die samen zou gaan met stimuleringsmaat-
regelenn voor de ontwikkeling van milieuvriendelijkere alternatieven. Eind 2002 
wordtt afgezien van een heffing.103 

Ministerr VROM, Handelingen TK, 25 september 2001, 4-189 (Implementatie Biocidenrichtlijn). 
MJP-G,, par. 5.4.2. 
TKK 1991-1992, 22 405, nr. 5. 
Agrarischh Dagblad 4 december 2002. 
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18.2.5.418.2.5.4 Kanttekeningen en conclusies 
CertificeringCertificering en naleving 
Dee beleidsnota bevat geen uitwerking van het certificeringsstelsel. Globale crite-
riaa voor de certificaten moeten door een college van deskundigen worden uitge-
werkt.. De basis voor samenstelling van dit college is niet duidelijk. 

Hett Expertisecentrum Rechtshandhaving104 concludeert dat een certifice-
ringsstelsell  kansen biedt, maar niet per definitie leidt tot het bereiken van doel-
stellingenn en tot een verhoogde naleving van voorschriften. Een certificeringsstel-
sell  kan de handhaving compliceren. De aandacht voor controle en handhaving bij 
dee vormgeving van het certificaat blijf t daarom cruciaal. Met name als certifice-
ringg een vereiste wordt in de regelgeving, bijvoorbeeld voor het toepassen van 
onmisbaarr geachte middelen, krijgt het certificerend instituut een publieke taak. 
Controlee op het certificerend instituut is dan essentieel. Of certificering werkt, 
hangtt ook af van hoe de markt hierop zal reageren. Samenvattend concludeert 
hett Expertisecentrum dat de nota hooggespannen verwachtingen heeft van het 
certificeringsstelsel,, dat niet zeker is of het stelsel hieraan zal kunnen voldoen en 
datt in ieder geval diverse randvoorwaarden vervuld zullen moeten worden, met 
namee op het gebied van controle en handhaving.105 

Uitt een certificerings-praktijkproef komt naar voren dat een deel van zowel 
dee deelnemende als niet-deelnemende agrariërs onbekend is met relevante wet-
enn regelgeving. Een conclusie luidt dat middels spuitlicentie en certificatiesche-
ma'ss kennis van geïntegreerde gewasbescherming gestimuleerd zou moeten wor-
denn en dat wet- en regelgeving bedrijfsgericht toegankelijk dient te worden ge-
maakt.106 6 

Toelatingsbeleid Toelatingsbeleid 
Eenn belangrijke doelstelling van certificering lijk t te zijn dat anderszins niet 
toegestanee middelen nog toegepast mogen blijven, door een soepeler normstelling 
voorr gecertificeerde bedrijven. Het gebruik van landbouwkundig onmisbare 
middelenn (die niet aan milieu-eisen voldoen) wordt als een structureel gegeven 
beschouwd.. De problematiek van de sanering van milieubelastende bestrijdings-
middelenn krijgt weinig aandacht. 

Hett is opmerkelijk dat instrumenten die bij de uitvoering van het voorgaande 
plann succesvol bijdroegen aan het behalen van doelstellingen, zoals het toela-
tingsregimee voor grondontsmettingsmiddelen (gecontroleerde distributie met 
vergunningensysteem)) en de 'cross compliance'-regeling (aardappelen en maïs) 
geenn plaats hebben in dit nieuwe beleidskader. 

Dee hoge ambities van het beleidskader van Zicht op gezonde teelt moeten 

1044 Ministerie van Justitie, DG Rechtshandhaving. 
1055 Expertisecentrum rechtshandhaving ministerie van Justitie, brief d.d. 19 december 2000, ministerie van 

Justitie,, DG Rechtshandhaving aan ministerie LNV, als bijlage bij het rapport Certificering en handha-
ving.ving. Een verkenning van de consequenties van het beleidskader 'Zicht op gezonde teelt' voor handhaving 
enen normnaleving, Den Haag: B & A Groep, 2000 (bijlage bij Nota Zicht op gezonde teelt). 

1066 Van de niet-deelnemers is 10% niet op de hoogte van de toelating van middelen en weet 14% niet hoe 
groott de teeltvrije zone is (L. den Boer e.a., Kijk op de Praktijk. Eindrapportage Praktijkproef 2001. Zicht 
opop Gezonde Teelt, Utrecht: CLM, 2002, p. 4-8). 
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nogg worden uitgewerkt in maatregelen. Zo moeten de voorwaarden om het certi-
ficeringsinstrumentt goed te laten werken en de gestelde doelstellingen te bereiken 
nogg geschapen worden. De Kamerbehandeling heeft de milieudoelstellingen van 
dee nota verzwakt door de eenzijdige nadruk op het behoud van een breed mid-
delenpakket.. Het beleidskader heeft aan duidelijkheid ingeboet. Het toelatingsbe-
leidd richt zich in deze periode op maatwerk voor landbouwknelpunten. 

18.2,5.518.2,5.5 Onderzoek Algemene Rekenkamer 
Inn 2001 onderzoekt de Algemene Rekenkamer het toelatingsbeleid voor bestrij-
dingsmiddelenn voor de landbouw107 en concludeert dat de ambities te hoog zijn 
enn dat het toelatingsbeleid dusdanig onduidelijk is opgezet dat de effectiviteit 
gevaarr loopt. De doelstellingen van het gewasbeschermingsbeleid zijn onvoldoen-
dee helder, de uitwerking in termen van extern effect is onvoldoende, en er is 
onvoldoendee zicht op consequenties van het toelatingsbeleid. Inzicht in het nale-
vingniveauu ontbreekt en het toezicht is te laat geregeld.108 De plaats van de sa-
neringsoperatiee - die volgens het MJP-G in 2000 afgerond moest zijn - is in het 
MJP-GG niet eenduidig aangegeven, aldus de Rekenkamer. 

'Enerzijdss wordt de sanering van het bestrijdingsmiddelenpakket gezien als aanvul-
lingg op de drie doelen van het Meerjarenplan (p. 11). Anderzijds wordt de sane-
ringg gepresenteerd als instrument in het kader van één van de doelen, namelijk de 
verminderingg van de emissies naar het milieu.'109 

Overr het beleid zoals voorzien in Zicht op gezonde teelt constateert de Rekenka-
merr dat twee belangrijke instrumenten, het toelatingsbeleid en het emissiebeleid 
mett in de evaluatie- en momtor ing systematiek zijn opgenomen. '(H)et toelaten 
vann nieuwe middelen en het saneren van oude middelen (blijkt) zeer bepalend 
(...)) te zijn voor het realiseren van de doelstellingen.'110 Toch beschikte het 
ministeriee niet over essentiële informatie over de saneringsoperatie, zoals aantal-
lenn in deze operatie beoordeelde, toegelaten en verboden middelen. Vereiste 
voortgangsinformatiee op het niveau van stoffen, middelen en toepassingen ont-
brak.. Een gebrek aan informatie en inzicht kwam ook naar voren ten aanzien van 
hett beleid voor kleine toepassingen van bestrijdingsmiddelen (dit was de andere 
onderzochtee casus) en ten aanzien van het nalevingsniveau van de wet.111 

Dee bevindingen van de Rekenkamer ondersteunen de hiervoor getrokken 
conclusiee dat het toelatingsbeleid binnen het landbouwbestrijdingsmiddelenbeleid 
eenn onduidelijke plaats heeft, terwijl dit beleid wel essentieel blijkt te zijn voor 
hett bereiken van reductiedoelstellingen. 

Rapportt Algemene Rekenkamer: Toelating bestrijdingsmiddelen voor de landbouw, TK 2002-2003, 28 
615,, nrs. 1-2. 
Rapportt Algemene Rekenkamer, p. 5-6. 
Rapportt Algemene Rekenkamer, p. 21-22. 
Rapportt Algemene Rekenkamer, p. 24, verwijzend naar MJP-G, Einddocument, p. 17. 
Rapportt Algemene Rekenkamer, p. 23-28. 
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18.2.5.618.2.5.6 Een nieuw convenant? 
Naa een periode van impasse bereiken de ministeries van LNV en VROM en 
milieu-- en landbouworganisaties in 2003 een akkoord, dat wordt vastgelegd in 
eenn convenant.112 De milieudoelstellingen van 'Zicht op gezonde teelt' blijven 
gehandhaafd.. Op korte termijn wordt voor 32 knelpunten een vrijstelling gege-
ven.. De lange-termijnaanpak omvat een groot aantal maatregelen op het gebied 
vann het toelatingsbeleid, beleid gericht op het toepassen van middelen door boer 
enn tuinder, beleid gericht op kennisontwikkeling en innovatie en beleid gericht 
opp het stimuleren van een duurzame productie en een duurzame consumptie. 
Voorloperss in duurzame gewasbescherming zullen worden gestimuleerd en ach-
terblijverss worden gedwongen om aan eisen van duurzame gewasbescherming te 
voldoen.. Een commissie van onafhankelijke praktijkdeskundigen zal hierover 
adviseren.1133 Ter uitvoering van dit convenant worden voorbereidingen getrof-
fenn voor een am vb inzake het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming. 

Eindd 2003 lopen de onderhandelingen over deze uitvoering spaak. De Stich-
tingg Natuur en Milieu stapt uit het convenant.114 

18.2.618.2.6 Beleid gewasbeschermingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik 

Gewasbeschermingsmiddelenn worden ook buiten de landbouw ingezet, door 
gemeenten,, bedrijven, organisaties en huishoudens.115 In 1997 worden voor de 
sectorr 'openbaar groen' bestuurlijke afspraken gemaakt.116 

Dee afspraken worden gemaakt tussen de minister van LNV, mede namens de 
ministerss van VROM, V&W en de staatssecretarissen van Defensie en VWS, en 
dee sector Openbaar Groen (Stichting GroenRaad, VNG, NS, UvW, het Bosschap 
enn samenwerkingsverbanden recreatiesector) en - later - het IPO.117 Het beleids-
plann onderschrijft voor het openbaar groen de doelstellingen van het MJP-G. 
'Openbaarr groen' omvat beplantingen en begroeide terreinen, inclusief verhardin-
gen,, water en andere voorzieningen (wegen, spoorwegen, defensieterreinen, sport-

1122 Duurzame gewasbescherming, ondertekend op 10 maart 2003 door LNV, VROM, Stichting Natuur en 
Milieu,, LTO Nederland, Agrodis, Nefyto, VEWIN en Unie van Waterschappen. 

1133 Persbericht ministeries LNV en VROM, 5 februari 2003. Zie ook: Rutteman, 'Stapje voor stapje naar 
realistischh gewasbeschermingsbeleid', Milieu en Recht 2003/5, p. 145. 

1144 Aanleiding daartoe is de uitspraak van landbouworganisatie LTO en de bestrijdingsmiddelenbranche dat 
zijj  geen vertrouwen hebben in de intenties en de inzet van de milieuorganisatie (Stichting Natuur en 
Milieu,, persbericht, 4 februari 2004). 

1155 Zicht op gezonde teelt vermeldt dat de toepassing buiten de landbouw 2-3% van het totale gebruik aan 
middelenn bedraagt en dat dit lokaal leidt tot milieuproblemen, met name door de afspoeling van verhardin-
genn en van bedrijventerreinen (TK 2000-2001, 27 858, nr. 2, p. 20). Dit lijk t een onderschatting van het 
gebruikk te zijn. Onderzoek naar gebmik en effecten van bestrijdingsmiddelen in de provincie Utrecht 
concludeertt dat het gebruik buiten de landbouw qua hoeveelheid circa een kwart bedraagt van het land-
bouwgebruikk en dat dit, gezien de emissieroutes, qua effect op het watermilieu bijna even groot is als dat 
vann de landbouw (Gebruik en effecten bestrijdingsmiddelen in de provincie Utrecht, TNO-MEP, Apel-
doorn:: 2002). 

1166 Bestuurlijke Afspraken Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming Openbaar Groen, ongedateerd. 
1177 Brief IPO aan minister LNV d.d. 9-6-1997. 
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velden)) en bosbouw. Een tussen-evaluatie concludeert dat de afgesproken totale ge-
bruiksreductiee al in 1992 bereikt lijk t te zijn (dus voor de overeenkomst werd 
aangegaan).1188 Alleen de toepassingen op verhardingen voldoen daaraan niet. Dit 
iss de grootste toepassing en de reductie is hier procentueel het minst.119 Knelpun-
tenn voor een ander beheer op verhardingen zijn de kosten van niet-chemische 
alternatievenn en de beperkte acceptatie van niet-chemisch beheer door het pu-
bliek.1200 Acties op dit gebied zijn lokaal of regionaal gericht. Besturen van pro-
vinciess en waterbeheerders voeren, in samenwerking met gemeenten stimulerings-
actiess uit voor de toepassing van niet-chemisch onkruidbeheer op verhardin-
gen.1211 Het gaat hier vooral om informatie- en communicatie-acties.122 Juridische 
instrumentenn worden door sommige waterbeheerders uitgeprobeerd.123 

Eenn voor 2001 aangekondigde evaluatie124 verschijnt eind 2002 en begin 
2003.1255 Een eindconclusie over de doeltreffendheid luidt: 

'Voorr de verschillende onderdelen van de Bestuurlijke Afspraken (convenant) zijn 
dee taakstellingen geheel tot redelijk gehaald. Maar deze resultaten waren groten-
deelss al bereikt bij het afsluiten van het convenant in 1997. Het convenant was niet 
specifiekk gericht op de knelpunten (emissie vanaf verhardingen) in het Openbaar 
Groen,, waardoor er geen extra impuls is geweest om deze op te lossen. Het conve-
nantt was maar in beperkte mate effectief als instrument.'126 

Overr het proces wordt onder meer geconcludeerd dat de structuur van het conve-
nantt voor een aantal convenantspartners te vrijblijvend was. De koepelorganisa-
tiess waren te passief, met uitzondering van de Unie van Waterschappen. De 
coördinatiee was onvoldoende en het ontbrak aan een managementstructuur. In 
publicitairr opzicht vervulde het convenant een belangrijke rol.127 

TKK 1995-1996, 21 677, nr. 32 (brief minister LNV aan VzTK, 12-8-1996). 
Uitt proeven op een parkeerplaats blijkt dat 6-23% en voor één stof 18-44% van de opgebrachte hoeveel-
heidd bestrijdingsmiddel afspoelt (Afspoeling van amitrol, atrazin en glyfosaat vanaf een betonklinkerver-
harding.. Veldproeven en modelsimulaties, W.H.J. Beltman e.a., Wageningen: Alterra2001 (rapport 319). 
I.Kerkhoff  en H. Heemsbergen, Evaluatie Meerjarenplan Gewasbescherming Openbaar Groen (1997), 
Wageningen:: IKC Natuurbeheer 1999. 
Ziee bijvoorbeeld Onkruid vergaat wel'. Handboek voor gifvrij  beheer van groen en verhardingen in ge-
meenten,meenten, provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht (J.H. Spijker, red., Wageningen: Alterra 2002). 
Eenn voorbeeld van een koppeling met regulering biedt het Vlaamse Decreet houdende vermindering van 
hett gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest, d.d. 21 december 
2001.. Voor bepaalde toepassingen van bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte door openbare diensten 
zall  per 2004 een verbod gelden, tenzij het toepassingen betreft in een goedgekeurd reductieprogramma. 
Onderr meer via de aansluitvergunning en door het vastleggen van beleid in een waterbeheersptan (zie par. 
17.2.5.4). . 
TKK 2000-2001 27 858, nr. 2, p. 20. 
MJP-G,, Openbaar Groen, Eindevaluatie taakstellingen en MJP-G, Openbaar Groen, Achtergronddocu-
ment. . 
MJP-G,, Openbaar Groen, Achtergronddocument, p. 10. 
MJP-G,, Openbaar Groen, Eindevaluatie, p. 159-160; MJP-G, Openbaar Groen, Achtergronddocument, 
p.. 39-40. 
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18.2.6.118.2.6.1 Gebruik door particulieren 
Voorr het bestrijdingsmiddelengebruik door particulieren zijn er alleen beleids-
voornemens.. De nota Zicht op gezonde teelt kondigt aan bij de toelating onder-
scheidd te maken tussen professioneel en particulier gebruik. Daartoe worden de 
mogelijkhedenn onderzocht van een gewasbeschermingslicentie voor particulier 
gebruik.. Ook zal de particulier door voorlichting worden gestimuleerd niet-che-
mischee methoden toe te passen.128 Toegankelijke informatie voor de particulier, 
overr de neveneffecten van een toegelaten bestrijdingsmiddel en over alternatie-
ven,, is nog altijd niet structureel beschikbaar.m 

18.2.718.2.7 Conclusies beleid gewasbeschermingsmiddelen 
Dee voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw uitgezette 
beleidslijnenn hebben nog niet geleid tot concrete uitvoeringsmaatregelen. Voor 
hett gebruik buiten de landbouw (openbaar groen) ontbreekt een landelijke be-
leidslijnn voor het vervolg op eerder ingezet beleid. Voor het gebruik door parti-
culierenn ontbreekt een beleidskader. 

18.33 Beleid niet-landbouwbestrijdingsmiddelen 

18.3.118.3.1 Inleiding 

Inn de loop van de jaren negentig worden aanzetten gegeven voor een meerjaren-
plann voor niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (na de implementatie van de Bioci-
denrichtlijn:: 'biociden'). 

Dee heterogene categorie niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (onder meer desinfec-
tantia,, industriële bestrijdingsmiddelen (koelwaterbiociden), houtverduurzamings-
middelen,, aangroeiwerende scheepsverven, voorraadbeschermingsmiddelen en 
huishoudmiddelen)) is qua hoeveelheid waarschijnlijk groter dan de categorie land-
bouwbestrijdingsmiddelen.. 13° 

Dezee paragraaf behandelt eerst de beleidsaanzet voor niet-landbouwbestrijdings-
middelen,, waaronder de 'speerpunten' en een 'restgroep'. Daarna wordt inge-
gaann op het beleid voor houtverduurzamingsmiddelen en aangroeiwerende ver-
ven.. Tot slot volgen afsluitende opmerkingen. 

1288 TK 2000-2001, 27 858, nr. 2, p. 20. 
1299 DLV (Dienst Landbouw Voorlichting) verricht op beperkte schaal voorlichtingsactiviteiten (cursussen en 

publicatiess over milieuvriendelijk tuinieren). 
1300 De omzet van niet-landbouwbestrijdingsmiddelen wordt in de jaren negentig op 20.000 a 25.000 ton per 

jaarr geschat. Chloorverbindingen (11.000-15.000 ton) en houtverduurzamingsmiddelen (7000-8000 ton) 
zijnn qua hoeveelheid de belangrijkste middelen (Voortgangsrapportage Meerjarenplan Hygiëne en Materi-
aalbeschermingg (MJP-H), 1994, p. V). 
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18.3.218.3.2 Beleidsaanzet niet-landbouwbestrijdingsmiddelen in de jaren negentig 

18.3.2.118.3.2.1 Voortgangsrapportage niet-landbouwbestrijdingsmiddelen 
Beginn jaren negentig zegt de minister van VROM de Tweede Kamer toe de 
achterstandd in beleidsontwikkeling voor de niet-landbouwmiddelen in te lopen. 
Ookk voor de niet-landbouwbestrijdingsmiddelen zal een beleidsplan worden 
opgesteld.1311 In 1994 verschijnt Maatwerk voor mens en milieu, de voortgangs-
rapportagee Meerjarenplan Hygiëne en Materiaalbescherming (MJP-H).132 De 
rapportagee schetst de stand van zaken en presenteert een plan van aanpak voor 
eenn meerjarenplan voor niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. 

Dezee voortgangsrapportage is een eerste inventarisatie van gebruik, milieu-effecten 
enn alternatieven, en van beleid en regelgeving voor niet-landbouwbestrijdingsmid-
delen.. Reductiedoelstellingen voor het gebruik en (nieuwe) beleidsdoelstellingen 
ontbreken.. De problematiek is daarvoor onvoldoende verkend en ongefundeerde 
reductiedoelstellingenn zouden in dit stadium te veel weerstand oproepen bij het 
bedrijfsleven,, waarvan op termijn verwacht wordt dat het zich inzet voor een 
daadwerkelijkee milieuwinst, aldus de minister. Bij de totstandkoming van het 
meerjarenplann staat het creëren van draagvlak voorop. Omdat de totstandkoming 
nogg enige jaren in beslag zal nemen, zal voor een aantal sectoren een speerpunten-
beleidd worden ontwikkeld. Daarbij is eerst een verkenning van de problematiek 
nodig,, aldus de minister.133 

Dee Bmw komt in dit rapport weinig aan bod. Op onderdelen wordt aangegeven 
datt door het ontbreken van nadere regels voor de toelatingscriteria onvoldoende 
uitvoeringg kan worden gegeven aan het beleid. Gezien de geschetste milieu-effec-
tenn van het gebruik van bepaalde middelen en de onzekerheden over deze effec-
ten134,, rijst de vraag of diverse toepassingen voldoen aan de toelatingscriteria. 

Uitt de bijlagen bij het rapport blijkt bijvoorbeeld dat conserveermiddelen geen 
toelatingg hebben.135 Dat hier niet wordt voldaan aan de Bmw, is geen nieuw gege-
ven. . 

1311 Brief minister VROM aan voorzitter Tweede Kamer, 31 maart 1994 (Voortgangsrapportage MJP-H). 
1322 Maatwerk voor mens en milieu. Op weg naar een meerjarenplan voor bestrijdingsmiddelen buiten de 

landbouw,landbouw, bijlage bij TK 1993-1994, 23 400 XI, nr. 54. 
1333 Idem, p. II , 19, 20, 23 en 26. 
1344 Idem, p. 5-13. 
1355 Conserveermiddelen worden onder meer toegepast in de metaalindustrie, de leerindustrie, in airconditio-

ningssysternen,, bij boorinstallaties en in verfproducten. 'Voor de conserveermiddelen wordt nog geen 
striktt toelatingsbeleid gevoerd in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet', aldus de rapportage. Er is 
eenn zeer beperkt aantal toelatingen verstrekt, te weten voor bestrijdingsmiddelen in de leerindustrie en 
voorr verfproducten. Bij bepaalde koelwatermiddelen wordt de Bestrijdingsmiddelenwet omzeild door deze 
middelenn als conserveringsmiddel op de markt te brengen (Maatwerk, p. 67). 
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Uitt eerdere rapportages van de Inspectie milieuhygiëne en uit eerder onderzoek 
bleekk dat voor deze toepassingen middelen zonder toelating worden gebruikt.136 

Eenn grootschalig gebruikt desinfectiemiddel (chloorbleekloog) is ambtshalve 
toegelaten.1377 Richtlijn 91/414 kent de ambtshalve toelating niet en lijk t daar-
voorr ook geen ruimte te bieden (par. 10.1.1.1). Bovendien rijst de vraag of dit 
middel,, gezien het grootschalige gebruik en mogelijke ongewenste neveneffecten, 
zichh wel leent voor een ambtshalve toelating.138 

18.3.2.218.3.2.2 Beleidsplan niet-landbouwbestrijdingsmiddelen 
Inn 1996 volgt een beleidsplan voor vijf speerpunten.139 De minister concludeert 
datt het uitbrengen van een overkoepelend meerjarenplan voor niet-landbouwbe-
strijdingsmiddelenn niet gewenst is. 

Dee complexiteit van het beleidsveld en de heterogeniteit van de doelgroep vereisen 
maatwerkk per toepassingsgebied en minder dan bij het MJP-G algemene beleidslij-
nen,, aldus de minister. Bovendien gaat het beleidsveld in steeds grotere mate deel 
uitmakenn van het doelgroepmanagement voor de industrie en het producten- en 
consumentenbeleid.. Voor de resterende beleidsterreinen kunnen in het NMP-3 
doelstellingenn en maatregelen worden geformuleerd, aldus de minister.140 

Speerpuntenn zijn: desinfectie voor zwemwater, koelwaterbiociden, houtverduur-
zamingsmiddelen,, aangroeiwerende scheepsverven en voorraadbeschermingsmid-
delen.. Probleemverkenning en inventarisatie staan centraal. Het plan bevat globa-
lee plannen van aanpak per speerpunt. 

Bijj  de Tweede-Kamerbehandeling van het beleidsplan wordt van meerdere zijden 
opgemerktt dat een actieprogramma, met jaartallen en termijnen, ontbreekt. De 
ministerr zegt toe een actieprogramma bij de begrotingsbehandeling aan de Com-
missiee te doen toekomen.141 

18.3.2.318.3.2.3 Het beleid voor de speerpunten 
Inn 1997 volgt een Actieprogramma 1998-2001 voor de speerpunten, waarbij 
actiess zijn voorzien van jaartallen en termijnen.142 

SpeerpuntSpeerpunt gebruik chloorbleekloog in zwembaden 
Hett beleid richt zich op het zorgvuldiger omgaan met chloorbleekloog. Doelstel-

Vogelezang-Stoutee en Matser 1990, p. 232-237. In 1989/1990 werden niet toegelaten bestrijdingsmiddelen 
onderr meer toegepast in de metaalindustrie, in de leerindustrie en voor conservering van verven. 
Regelingg toelating natriumhypochloriet, Stcrt. 1997, 250. 
Ziee de toelichting op de Regeling toelating natriumhypochloriet. 
TKK 1996-1997, 25 054, nr. 2 (Beleidsplan niet-landbouwbestrijdingsmiddelen). 
TKK 1996-1997, 25 054, nr. 1, p. 5, 6. 
TKK 1996-1997, 25 054, nr. 3. 
Aangebodenn aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheerr TK, 6 oktober 1997. 
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lingg is een gebmiksvermindering van 20-30% in 2000, onder meer door het voor-
komenn van overdosering.143 De acties omvatten een verbeterd zwembadbeheer, 
gedragsveranderingg in zwembaden en onderzoek naar alternatieve technieken. De 
implementatiee van een gecertificeerd integraal kwaliteitszorgsysteem in 1999 wordt 
aangekondigd. . 
SpeerpuntSpeerpunt gebruik biociden in koelwater 
Hett beleid beoogt het duidelijker op de agenda krijgen van de aanpak van koelwa-
ter,, optimalisatie van het verbruik, emissiebeperking en preventie. Het instrumen-
tariumm van Wvo en Bmw wordt voldoende geacht.144 Het actieprogramma geeft 
aann de algemene beleidsvoornemens weinig uitwerking, maar verwijst vooral naar 
nieuwee nota's en onderzoek, en naar het vergunningeninstrument. 
SpeerpuntSpeerpunt methylbromide ter voorraadbescherming 
Hett beleid richt zich op internationaal overleg (in het kader van het Protocol van 
Montreal),, op het anticiperen op internationaal overeengekomen uitfasering en op 
hett oplossen van knelpunten rond de risico's van gassingen.145 Het actieprogram-
maa noemt internationale stappen, omvat onderzoek naar alternatieven, overleg met 
dee doelgroep over afspraken op vrijwillig e basis en overschakeling op het alterna-
tieff  fosforwaterstof. De Inspectie Milieuhygiëne constateert op dit gebied in 1999 
enn 2000 veel overtredingen en knelpunten.146 

SpeerpuntenSpeerpunten houtverduurzaming en anti-fouling 
Hett beleid voor deze middelen richt zich zowel op productverbetering als op het 
stimulerenn van alternatieven en het beoordelen van de middelen op basis van de 
standd der techniek. Het actieprogramma bevat een groot aantal acties, gericht op 
verbeteringg van de product- en proceskwaliteit van de middelen, de aanpak van 
knelpuntenn in de afvalfase, herbeoordeling van toelatingen en, voor de aangroei-
werendee verven, onderzoek naar alternatieven en internationaal overleg. 
Dezee speerpunten leveren veel jurisprudentie op (zie par. 18.3.3 en 11.3.4.2). 

Dee uitvoering van het actieprogramma komt in de Kamer niet aan de orde.147 

Dee politieke - en beleidsaandacht richt zich vanaf de jaren negentig vooral op de 
houtverduurzamingsmiddelenn en de aangroeiwerende verven (par. 18.3.3).148 

18.3.2.418.3.2.4 De 'restgroep'van de biociden 
Hett actieprogramma kondigt voor 1998 een 'quick scan' aan voor circa 60 stof-
fenn die niet onder de speerpunten vallen. Op basis daarvan wordt de noodzaak 
vann aanvullend beleid bezien. Voor deze 'restgroep' van de biociden is, voorzo-
verr bekend, geen beleid vastgesteld. 

Hett gaat hier om stoffen waarover weinig bekend is. Het RIVM heeft in 1999 en 

Beleidsplann niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, p. 6-8. 
Beleidsplann niet landbouwbestrijdingsmiddelen, p. 13. 
Beleidsplann niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, p. 49. 
Ziee par. 13.2.3. 
Opp onderdelen is het actieprogramma inmiddels achterhaald, onder meer door regelgeving. 
Hett Milieuprogramma 2002-2005 behandelt onder 'niet-landbouwbestrijdingsmiddelen' bijvoorbeeld alleen 
houtverduurzamingsmiddelenn en aangroeiwerende verven (TK 2001-2002, 28 003, nrs. 1-2. p. 112, 113) 
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20000 verkennend onderzoek verricht naar milieu-effecten van de 93 stoffen van 
dezee restgroep. Daaruit komt onder meer naar voren dat voor 54% van de geregis-
treerdee stoffen uit de restgroep emissies naar zoet oppervlaktewater niet kunnen 
wordenn uitgesloten. Over een belangrijk deel van de stoffen ontbreken bepaalde 
gegevens.. Voor 11 biociden kunnen emissies naar het zoetwatermilieu niet worden 
uitgesloten.1499 Uit een vervolg-studie van het RIVM naar 28 van deze stoffen 
blijktt dat van 50 zogenoemde stofspecifieke toepassingen er 26 verondersteld wor-
denn (zeer) schadelijk te zijn voor waterorganismen. Het betreft hier anti-slijmstof-
fen,, koelwaterpreservatieven en sanitaire desinfectantia.150 

Dee geringe beleidsmatige aandacht voor deze restgroep, die ook qua omvang niet 
zonderr betekenis is, lijk t gezien de kennislacunes en de indicaties over (mogelij-
ke)) effecten niet terecht. 

18.3.318.3.3 Houtverduurzamingsmiddelen en aangroeiwerende verven 

Bijj  de hierna volgende beschrijving van het beleid komen toelatingsbesluiten en 
regelgevingg uitgebreid ter sprake, omdat deze sterk met elkaar verweven zijn. 

18.3.3.118.3.3.1 Houtverduurzaming- creosoothoudende middelen 
Voorr het gebruik van creosoot en creosoothoudende producten is via toelatings-
besluitenn en via regelgeving een beperkend beleid ingezet, met name vanwege 
effectenn op het aquatisch milieu. Voornemens tot beperking van de toelating van 
dezee middelen dateren uit 1996. Na een beperking van de toelating tot droge 
toepassingenn (niet in kontakt met grond of water), welke procedureel werden 
verlengd,, zijn ook de toelatingen voor deze toepassingen in 2001 beëindigd. 
Nieuwee aanvragen zijn door het CTB niet in behandeling genomen wegens on-
volledigheidd van gegevens. 

Dee president CBB wijst een verzoek om voorlopige voorziening tegen enkele 
besluitenn af, onder meer omdat het CTB naar het oordeel van de president te-
rechtt heeft beslist dat de beschikbare gegevens onvoldoende waren.151 In het 
beroepp in de hoofdzaak oordeelt het CBB dat de betekenis van richtlijn 76/769 
voorr de betreffende besluiten onduidelijk is. Een centrale vraag is of de Stoffen-
richtlij nn een uitputtende regeling is, waardoor aan deze richtlijn voor een stof die 
opp de bijlage is opgenomen een recht op toelating voor gebruik als biocide zou 
kunnenn worden ontleend. Het CBB legt hierover een prejudiciële vraag voor aan 
hett Hof van Justitie.152 (Zie par. 11.3.4.2). 

Dee (in voorbereiding zijnde) Wms-regelgeving inzake een import- en ge-
bruiksverbodd voor producten die met creosoot zijn behandeld, is onderwerp van 
proceduress bij de president van de rechtbank Den Haag en bij het Hof Den 

B.J.W.G.. Mensink, Biocides (I). Preliminary environmental risk assessment of 93 biocides, Bilthoven 
1999,, RIVM report 601506003, p. 13 e.v. 
B.J.W.G.. Mensink, Biocides (II). Refined aquatic environmental risk assessment of 28priority biocides, 
Bilthoven:: 2000, RIVM report 601506005, p. 11. 
Pres.. CBB 21 december 2001, AWB 01/863, 864, 865 en 939, n.g. (Touwen e.a). 
CBBB 26 juni 2003, AWB 00/689, 02/1502, n.g. (Cindu e.a.). 
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Haag.. De president en het Hof achten strijd van de regelgeving met het EG-recht 
onvoldoendee aannemelijk.153 (Zie par. 11.3.4.2). 

Dee ontwerp-regelgeving voor behandelde producten doorloopt twee kennisge-
vingsproceduress op basis van art. 95 EG-Verdrag.154 De voorziene normstel-
lingg is strenger dan de betreffende EG-richtlijnen.155. 

Hett ontwerp-Besluit verbiedt toepassingen in contact met oppervlaktewater, grond-
waterr of grond.156 De Commissie geeft in 2002 haar goedkeuring157, echter 
'onverminderd'' een inmiddels vastgestelde maar nog niet in werking getreden creo-
sootrichtlijnn 2001/90/EG.158 

Naa deze eerste goedkeuring onder voorbehoud volgt een tweede kennisgevings-
procedure.. Eind 2002 geeft de Commissie opnieuw goedkeuring aan de strengere 
Nederlandsee regelgeving.159 

Hett Nederlandse ontwerp is strenger dan deze richtlijn, vanwege een verbod op 
toepassingenn in kontakt met oppervlakte- of grondwater, ook bij hergebruik. De 
nieuwee Commissierichtlijn bevat een aanscherping van normstelling voor toxische 
effecten.. De Commissie acht de door Nederland gevraagde afwijking gerechtvaar-
digd,, onder meer gezien de specifieke Nederlandse situatie, met grootschalige 
oeverbeschoeiing,, en gezien de nieuwe gegevens. 

Hett uit 1999 daterende ontwerp-Wms-besluit ter beperking van de invoer, toe-
passingg en handel van gecreosoteerd hout, wordt in 2003 in regelgeving omge-
zet.1600 (Zie par. 11.3.4.2). 

All  met al heeft het toelatings- en het regelgevingsspoor ertoe geleid dat hout-
verduurzamingsmiddelenn op basis van creosoot niet meer zijn toegelaten en dat 
dee import, handel en gebruik van behandeld hout vergaand zijn beperkt. De 
vraagg of op basis van de Bmw in aanvulling op richtlijn 76/769 eisen mogen 
wordenn gesteld aan het op de markt brengen en gebruiken van dit biocide, ligt 
inn 2003 ter beantwoording bij het Hof van Justitie. 

18.3.3.218.3.3.2 Houtverduurzaming ~ koperhoudende middelen 
Ookk voor houtverduurzamingsmiddelen op basis van koper-, chroom-, arseenzou-
tenn (cca of wolmanzouten) en daarmee behandelde producten wordt een toela-

1533 Pres.Rb. Den Haag 7 december 1999, M en R 2000/3 nr. 25 m.nt. Vogelezang-Stoute (Hickson Garantor 
enn 25 anderen/Staat der Nederlanden). Hof Den Haag 29 juni 2000, M en R 2001/5, nr. 54 (Ver. Ned. 
Houtondernemingen/Staatt der Nederlanden). 

1544 Al eerder werd voor creosoot een kennisgevingsprocedure gevolgd. Daarop wordt hier niet ingegaan (zie 
Commissiebeschikkingg 1999/832/EG). 

1555 Richtlijn 94/60/EG en richtlijn 2001/90/EG. 
1566 Stcrt. 1999, 202, p. 14-15. 
1577 Commissiebeschikking 2002/59/EG, PbEG 2002 L 23/37. 
1588 PbEG 2001 L 283/41 (aanpassing richtlijn 76/769/EEG aan de technische vooruitgang). 
1599 Commissiebeschikking 2002/84/EG, PbEG L 308/30. 
1600 Besluit PAK-houdende coatings Wet milieugevaarlijke stoffen (gecreosoteerd hout), Stb. 2003, 104. 
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tings-- en een regelgevingsspoor gevolgd. De Tweede Kamer behandelt deze 
problematiekk vanaf 1991 veelvuldig en uitgebreid. 

Daarbijj  wordt aanvankelijk aangedrongen op beëindiging van de toelating, maar 
enigee jaren later wordt juist op uitstel van die beëindiging aangedrongen.161 Met 
namee vanwege de afvalproblematiek vielen de wolmanzouten aanvankelijk niet 
onderr de overgangsregeling van het Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouw-
middelenn (Bmnl), waardoor geen uitstel van toepassing van nieuwe vereisten werd 
ingebouwd.. Dit met het oog op de wens van de Tweede Kamer de afvalfase van 
dezee producten bij de toelatingsbeoordeling te betrekken.162 

Vanaff  1999 wordt, na eerdere voornemens daartoe163, een beperking van de 
toelatingg van deze houtverduurzamingsmiddelen in gang gezet. 

Dee koperverbindingen voldoen niet aan nonnen van het Bmnl. Zo is onder meer 
sprakee van een accumulatie in de bodem. Het CTB beperkt de toelating tot hout 
datt niet is bestemd voor particulieren en dat niet is bestemd voor gebruik in direct 
off  indirect contact met grond (inclusief oeverbeschoeiing).164 De minister merkt 
opp dat de sector tien jaar de tijd heeft gehad zich voor te bereiden op het CTB-
besluitt inzake beëindiging.165 Conform de wens van de Tweede Kamer volgt nog 
eenn 'opgebruiktermijn', tot 14 mei 2000 voor de per 1-1-2000 niet meer toegestane 
toepassingen.166 6 

Dee scheiding tussen beleid en uitvoering is problematisch. De betrokkenheid van 
dee Kamer richt zich op de besluitvorming over individuele middelen, welke tot 
dee bevoegdheid van het CTB behoort. Ter uitvoering van de motie gebruikt de 
betrokkenn minister vervolgens zijn regelgevende bevoegdheid, middels wijziging 
vann de Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen (art. 2c) voor de tien koperhou-
dendee houtverduurzamingsmiddelen.167 

JurisprudentieJurisprudentie koperhoudende houtverduurzamingsmiddelen 
Dee toelatingsbesluiten over de cca-middelen, waarbij de toepassing is beperkt, 
wordenn in 2000 door het CBB vernietigd, omdat de gebruiksvoorschriften niet 
hett houtverduurzamingsmiddel maar het verduurzaamde product betreffen (zie 
hieroverr par. 12.2).168 Daarna verzoekt het CTB de minister de beperkingen 

TKK 1997-1998, 25 723, nr. 3, p. 11; TK 1999-2000, 26 800 XI , nr. 50, p. 2 en 5-8, verwijzend naar 
motiess uit 1991 en 1995. TK 1999-2000, 27 161, nr. 4 (motie Schreijer-Pierik en Udo). 
Besluitt milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, Nota van toelichting, toelichting op art. 
4.2,, Stb. 1999, 309. 
Bijvoorbeeldd CTB 29 mei 1998, toelating 7840 N. 
Bijvoorbeeldd CTB 16 juli 1999 en 31 mei 2000, toelating 6800 N. 
TKK 1999-2000, 26 800 XI , nr. 78, p. 4. 
Motiee Feenstra/Udo, TK 16 december 1999, 36-2749 en 2839. 
Stcrt.Stcrt. 1999, 248. 
CBBB 21 november 2000, M en R 2001/2, nr. 26K. 



BestrijdingsmiddelenbeleidBestrijdingsmiddelenbeleid 599 

viaa regelgeving (op grond van art. 5a Bmw of anderszins) tot stand te bren-
gen.1699 Naar de mening van de minister is het niet mogelijk een regeling op te 
stellenn die tot gevolg heeft dat toelatingen niet langer in strijd zijn met de 
Bmw.1700 Vervolgens trekt het CTB in 2001 de toelatingen in. Zowel dit intrek-
kingsbesluitt als het daaropvolgende besluit op bezwaar worden door de voorzie-
ningenrechterr van het CBB geschorst. Belangrijke elementen in deze uitspraken 
zijnn de ontbrekende belangenafweging bij de termijnstelling en twijfel over de 
verenigbaarheidd met de EG-stoffenregelgeving.171 Het CBB oordeelt vervol-
gens,, evenals in de creosoot-uitspraak, dat richtlijn 76/769 ruimte biedt voor 
tweeërleii  uitleg in verband met het al of niet mogen stellen van aanvullende 
voorwaardenn voor een stof die op de richtlijnbijlage is opgenomen. Het CBB 
steltt in deze zaak dezelfde prejudiciële vraag over de betekenis van de richtlijn, 
alss in de creosoot-zaak.172 

Enkelee andere besluiten inzake koperhoudende houtverduurzaming smiddelen 
wordenn niet geschorst maar wel in de hoofdzaak vernietigd. 

Hett ging hier om het niet verlenen van een opgebruiktermijn en het niet verlengen 
vann een toelating. Over de opgebruiktermijn oordeelt de voorzieningenrechter dat 
dezee niet samenhangt met de Commissiebesluitvorming over de stoffen.173 Over 
hett niet verlengen van een toelating overweegt de voorzieningenrechter dat het 
schorsenn van een niet-verlenging zou neerkomen op een voorlopige toelating, het-
geenn een zeer verstrekkende voorziening is waarvoor alleen plaats is wanneer geen 
anderee keuze mogelijk is.174 De daarop volgende uitspraak in de hoofdzaak richt 
zichh op de milieu-effecten van de koperhoudende middelen en op het persistentie-
criteriumm dat in casu geen beslissend criterium vormt.175 (Zie par. 11.3.4.2). 

Overr het in voorbereiding zijnde import- en gebruiksverbod voor met koperver-
bindingenn behandeld hout oordeelt het Hof Den Haag dat, gezien het prille stadi-
umm van het wetgevingsproces, hier eens te meer (het geldt ook voor creosootpro-
ducten)) geldt dat strijd met het EG-recht bij invoering van deze regelgeving 
onvoldoendee aannemelijk is.176 

1699 Brief van 21 december 2000 aan de minister van VWS. 
1700 Brief van 20 augustus 2001, zoals aangehaald in vzngr. CBB 22 februari 2002, par. 3. 
1711 Vzngr. CBB 22 februari 2002, AWB 02/311 en 02/312 (cca-zouten). Vzngr. CBB 11 september 2002, 

AWBB 02/1505 (wolmanzouten, Arch Timber Protection, Van Swaay Schijndel, deelnemend St. Behoud 
Leefmilieuu en Ver. van houtimpregneerbedrijven). 

1722 CBB 26 juni 2003, AWB 02/1504 (Arch Timber Protection, deelnemend St. Behoud Leefmilieu, cca-
zouten). . 

1733 Vzngr. CBB 14 juni 2002, ABKort 2002, 516. 
1744 Vzngr. CBB 18 juli 2002, AWB 02/1027 (Tanalith/Kemwood, Hickson Garantor Nederland e.a.). Vzngr. 

CBBB 18 juli 2002, AWB 02/1028, 1029 (Embalit, Hoetmer e.a.). 
1755 CBB 26 juni 2003, AWB 02/1506 (Arch Timber Protection e.a., deelnemend St. Behoud Leefmilieu, 

Tanalith). . 
1766 Pres.Rb. Den Haag 7 december 1999, M en R 2003/3, nr. 25 en Hof Den Haag 29 juni 2000, M en R 

2001/5,, nr. 54 (creosoot en wolmanzouten). 
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Eenn import-, handels en gebruiksverbod voor met koperverbindingen behandeld 
houtt is in 2003 nog niet geëffectueerd.177 

Eenn ontwerp-besluit, inhoudende een invoer-, handels- en toepassingsverbod voor 
mett koperverbindingen behandeld hout, werd aanvankelijk genotificeerd met het 
oogg op de Biocidenrichtlijn maar vervolgens, gezien de opvattingen van de Com-
missie,1788 in het kader van stoffenrichtlijn 76/769179 op grond van art. 95 EG 
aann de Commissie voorgelegd voor toestemming. Eerdere notificatie van een 
besluitt tot beperking van de toelating van wolmanzouten leidde tot bezwaren van 
dee Commissie.180 Een ontwerp-Warenwetregeling in verband met gezondheidsri-
sico'ss van gebruik van behandeld hout door particulieren ontmoette bezwaren van 
dee Commissie en enkele lidstaten vanwege het niet aangetoond zijn van gezond-
heidsrisico's.181 1 

All  met al kan geconcludeerd worden dat, anders dan bij creosoot, een beperkend 
beleidd voor koperhoudende houtverduurzamingsmiddelen via regelgeving of 
toelatingsbesluitenn (nog) niet tot stand is gekomen. De gebruiksvoorschriften 
lenenn zich niet voor het stellen van voorschriften inzake het behandelde hout. 
Bovendienn is de basis voor gebruiksvoorschriften op dit gebied onduidelijk.182 

Hett CBB betwijfelt de onaanvaardbaarheid van de milieu-effecten van de betref-
fendee koperverbindingen. De centrale vraag die uiteindelijk voorligt is, evenals 
bijj  creosoot, de betekenis van richtlijn 76/769 voor de besluitvorming in het 
kaderr van de Bmw. 

75.3.3.33 Aangroeiwerende verven 
Hett Nederlandse toelatingsbeleid voor aangroeiwerende verven richt zich met 
namee op koperhoudende aangroeiwerende verven. Voor verven op basis van 
tributyltinoxidetributyltinoxide (TBTO) vindt op internationaal en communautair niveau regule-
ringg plaats. Het in 2001 gesloten 'AFS-verdrag' is in 2003 nog niet in werking 
getreden.. Een in 2003 totstandgekomen EG-verordening inzake organische tin-
verbindingenn bevat met ingang van juli 2003 een verbod op het gebruik van deze 
middelen. . 

Hett gebruik van aangroeiwerende verf op basis van TBTO - voor waterorganismen 
zeerr giftig en bio-accumulerend - is sinds 1990, ingevolge EG-regelgeving183 

beperktt tot toepassing op schepen van 25 meter of meer. Het Actieprogramma 
beoogtt een vrijwillig e verdergaande beperking, in afwachting van een volledige 

Ontwerp-Besluitt met koperverbindingen verduurzaamd hout Wms, Stcrt. 2001, 147. 
TKK 2000-2001, 27 400 XI, nr. 49, p. 2. 
Inn het kader van richtlijn 76/769 zijn arseenverbindingen, toegepast in industriële installaties onder druk, 
bestemdd ter bescherming van hout, uitgezonderd van het verbod op toepassing (richtlijn 89/677, houdende 
achtstee wijziging van richtlijn 76/769, PbEG 1989 L 398/19). 
Alduss TK 1997-1998, 25 723, nr. 3, p. 12. 
TKK 2000-2001, 27 400 XI, nr. 49, p. 4. 
Ziee ook par. 11.3.4. 
Richtlijnn 89/677/EEG, PbEG 1989 L 398/19. 
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beëindigingg in internationaal verband. Het Besluit milieutoelatingseisen niet-land-
bouwbestrijdingsmiddelen,, art.4.1, bevat een overgangsregeling tot 1-1-2003 voor 
zeegaandee schepen (zie par. 11.3.4). In 2001 is in het kader van de Internationale 
Maritiemee Organisatie (IMO) het AFS-Verdrag totstandgekomen ter beëindiging 
vann de toepassing van schadelijke aangroeiwerende verven.184 Vooruitlopend op 
dee inwerkingtreding van het verdrag is op EG-niveau in 2002 in richtlijn 76/769 
voorr organische tinverbindingen een verbod opgenomen.185 In 2003 kwam voor 
dezee tinverbindingen in een EG-verordening een verbod op het gebruik en de 
aanwezigheidd op schepen tot stand.186 Ter uitvoering van de verordening is in 
Nederlandd het Hoofd van de Scheepvaartinspectie belast met de keuring en certi-
ficatiee van schepen.187 

Inn maart 2003 meldt de Staatscourant het expireren van een tiental toelatingen 
voorr aangroeiwerende verven op basis van, onder meer, TBTO.188 

Voorr koperhoudende aangroeiwerende verven is de toelating sinds 1999 
beperktt tot toepassing op bepaalde - zeegaande - schepen, met name vanwege de 
waterbodemproblematiekk in jachthavens door toepassing op pleziervaartuigen. De 
verderr gaande beperkingen voor deze verven, via toelatingsbesluiten, zijn aanlei-
dingg tot veel juridische procedures. 

Dee verzoeken van toelatinghouders om voorlopige voorziening tegen de 
toelatingsbesluitenn uit 1999 worden niet gehonoreerd.189 (Zie par. 11.3.4.2) 

Dee in 2000 aangekondigde 'gefaseerde handhaving'190 wordt door belang-
enorganisatiess uitgelegd als gedogen. Bij een handhavingsactie van het ministerie 
VROMM wordt in 2001 bij bijna de helft van de bezochte bedrijven overtredingen 
vann de Bmw vastgesteld.191 De Inspectie milieuhygiëne neemt aanvankelijk het 
standpuntt in dat verkoop in watersportwinkels is toegestaan. Een persbericht met 

AFS-Verdrag,, Londen 5 oktober 2001 (International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling 
Systemss on Ships). Het Verdrag regelt als eerste en enige de 'uitfasering' van systemen met organische 
tinverbindingen,, door een verbod op het gebruik per 1 januari 2003 en een verbod op het aanwezigheid 
opp schepen per 2008. <www.imo.org/home> (conventions). 
Commissierichtlijnn 2002/62/EG tot wijziging van richtlijn 76/769/EEG (PbEG 2002, L 183)bevat voor 
organischee tinverbindingen een verbod op het op de markt brengen van los gebonden aangroeiwerende 
verff  en een verbod op het op de markt brengen of gebruik als stoffen en bestanddelen van preparaten voor 
diversee aangroeiwerende toepassingen. Pm implementatie ... 
Verordeningg EG nr. 782/2003 van 14 april 2003, PbEG 2003, L 115/1. De Verordening verbiedt met 
ingangg van 1 juli 2003 het gebruik van organische tinverbindingen en de aanwezigheid op schepen tenzij 
eenn bepaalde toplaag is aangebracht. De verordening bevat daartoe een keurings- en certificatiestelsel. 
Tijdelijkee regeling verordening (EG) nr. 782/2003, Stcrt. 2003, 121. De verordening zal worden vervan-
genn door een amvb. 
Stcrt.Stcrt. 2003, 49 vermeldt als expiratiedatum 28 februari 2003. De toelatingsbesluiten noemen 1 januari 
20033 als expiratiedatum. 
Pres.. CBB 9 juni 1999, M en R 2002, nr. 23K en 5 november 1999, M en R 2002/2 nr. 24K. 
Eerstt in zoet water, later in zout water (brief minister VROM, 13 juni 2000, aan de Voorzitter van de 
vastee TK commissie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). 
Inspectiee milieuhygiëne, G.J.M, van den Berg, Kopervrije antifouling mist de boot, ministerie VROM, 
meii  2001. Het betrof bedrijven die zich beroepsmatig bezighouden met het onderhoud van schepen. 

http://www.imo.org/home
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eenn gewijzigd standpunt en aankondiging van een handhavingsactie192, is de in-
zett van een kort geding. Uit het vonnis van de president van de Rechtbank Den 
Haagg blijkt dat aanprijzen en aanbevelen van de koperhoudende antifouling door 
watersportwinkelss is verboden.193 

Eenn voorschrift inzake de minimumverpakkingsgrootte, inmiddels voorge-
schrevenn door het CTB met het oog op de handhavingsproblemen, is aanleiding 
tott een volgend verzoek om voorlopige voorziening. De president van het CBB 
oordeeltt dat art. 5, derde lid, Bmw voor een dergelijk voorschrift geen basis 
biedtt (zie par. 12.1.4.1).194 Verkoop in kleinverpakking blijf t toegestaan. 

Uitt een grootschalige handhavingsactie van het ministerie VROM in 2002 
blijktt dat in de loop van dat jaar de naleving verbetert. 

'Bijj  de aanvang van de controles in maart 2002 bleken de schappen van de water-
sportwinkelss nog vol te staan met koperhoudende antifouling. Aan het einde van 
dee controle in mei 2002 waren (dankzij de handhavingsactie en de omruilactie van 
dee verfleverancier, waarbij winkels de producten konden omruilen voor kopervrije 
producten)) de winkelschappen "kopervrij". In samenwerking met onder meer de 
politiee werd op 350 lokaties gecontroleerd. Twee winkels en 37 particulieren wer-
denn geverbaliseerd voor respectievelijk het op voorraad hebben en het aanbrengen. 
Hett Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen paste het dwangsominstrument toe 
bijj  weigering de zojuist aangebrachte koperhoudende antifoulinglaag te verwijde-
ren.195 5 

Inn 2003 oordeelt het CBB in het beroep tegen het toelatingsbesluit uit 1999 dat 
dee (analoge) toepassing van het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 
(datt zich richt op gewasbeschermingsmiddelen) op een niet-landbouwmiddel, 
beschouwdd moet worden als een technisch voorschrift in de zin van richtlijn 
83/189/EEG.. Notificatie had hier dienen plaats te vinden. Het bestreden besluit 
wordtt vernietigd.196 Koperhoudende aangroeiwerende verven zijn hiermee toe-
gelatenn in afwachting van verdere besluitvorming. De CTB-besluitvorming vond 
voorafgaandd aan de CBB-uitspraak plaats. Een tiental middelen is op basis van 
koperoxidee verlengd tot juli 2004.197 Het OM heeft na de uitspraak het stand-
puntt ingenomen dat ingestelde vervolging van particulieren, gezien de EG-juris-
prudentiee met betrekking tot notificatie, doorgang kan vinden. De eigenaren van 
recreatievaartuigenn zijn, anders dan de producenten of handelaren, immers niet 
belemmerdd in hun concurrentiepositie.198 

Persberichtt 26 februari 2002. Basis: art. 3, 5, tweede lid, 10 en 11a Bmw en art. 13 Bmw jo. art. 8 
Bestrijdingsmiddelenbesluit.. TK 2001-2002, Aanhangsel, nr. 961, p. 2029. 
Pres.. Rb. Den Haag, 11 april 2002, KG 02/331 (International Paint e.a./Staat der Nederlanden). 
Pres.. CBB 12 november 2001, M en R 2002/1, nr. 29K. 
VROM-Inspectiee Regio Zuid, Informatieblad Niet schipperen met koperhoudende antifouling, 2002. 
CBBB 4 maart 2003, JB 2003, 117. 
Stcrt.Stcrt. 2003, 49 (11 maart 2003; datum bekendmaking 28 februari 2003). 
Brieff  College van procureurs-generaal aan milieu-of fleren, milieuparketsecretarissen en milieubeleidsme-
dewerkerss op de parketten, 9 mei 2003. Het OM overweegt inmiddels een proefproces uit te lokken om 
meerr duidelijkheid te krijgen over de reikwijdte van het notificatiegebrek (R. van Loon, Landelijke Co-
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18.3.418.3.4 Afsluitende opmerkingen beleid biociden 

Hett ontbreken van een vastgesteld beleid voor de biociden als geheel brengt met 
zichh mee dat een totaaloverzicht van de ernst en omvang van de problematiek 
vann deze middelen ontbreekt. Ontwikkelingen in het gebruik en effecten van het 
gebruikk zijn, voorzover bekend, niet, althans niet toegankelijk, in kaart gebracht. 
Inn dit opzicht loopt het biocidenbeleid achter op het gewasbeschermingsmidde-
lenbeleid.. De implementatie van de Biocidenrichtlijn in de Bmw heeft in deze 
situatiee geen verandering gebracht. 

Binnenn het toelatingsbeleid heeft de politieke en beleidsmatige aandacht zich 
dee afgelopen jaren vooral gericht op houtverduurzamingsmiddeïen en aangroei-
werendee verven. Het CTB heeft in 2000 bij de herprioritering van de toelatings-
besluitvormingg ook biociden op de 'B en C-lijsten' geplaatst, waardoor inhoude-
lijk ee beoordeling wordt uitgesteld. Gezien de voorhanden zijnde gegevens over 
hett gebruik en de effecten van biociden - niet alleen van de genoemde speerpun-
ten,, maar ook van de 'restgroep' en gezien de handhavingsproblematiek bij 
diversee toepassingen, is de geringe beleidsmatige en politieke aandacht voor deze 
categoriee middelen niet op haar plaats. 

18.44 Het toelatingsbeleid binnen het bestrijdingsmiddelenbeleid 

18.4.118.4.1 De plaats van het toelatingsinstrument binnen het 
bestrijdingsmiddelenbeleid bestrijdingsmiddelenbeleid 

Hett toelatingsinstrument is één van de instrumenten voor de uitvoering van het 
bestrijdingsmiddelenbeleid.. Het toelatingsbeleid geeft hieraan vorm en is deel 
vann het bestrijdingsmiddelenbeleid. 

Onderr toelatingsbeleid wordt hier verstaan de wijze waarop de overheid vorm geeft 
aann gewenste ontwikkelingen op het gebied van de toelating en uitwerking geeft 
aann plannen en regelgeving op dit gebied. Dat omvat ook beleidslijnen die door het 
CTBB worden uitgezet voor de toelatingsbesluitvorming en de beleidsmatige en 
politiekee sturing daarvan, via regelgeving, (interdepartementale actie en sturing 
doorr de Kamer. Onder bestrijdingsmiddelenbeleid wordt verstaan het beleid ten 
aanzienn van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals beschreven in de voor-
gaandee paragrafen. 

All  bij eerste evaluatie van het toelatingsbeleid, in 1995, ten tijde van de verzelf-
standigingg van het CTB, werd een spanningsveld geconstateerd tussen het MJP-
G-beleidd en het toelatingsbeleid.199 

ordinatiee Milieu van het OM, telefonische mededeling 9 september 2003). 
Evaluatiee van de uitvoering van het toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen vanaf 1993, Den Haag: 1995 
(bijlagee bij TK 1995-1996, 21 677, nr. 24). De projectgroep bestond uit ambtenaren van de departementen 
Binnenlandsee Zaken, Financiën, LNV, SZW en VROM, met als externe deskundigen prof. M. Scheltema 



6044 Hoofdstuk 18 

Datt gebeurde onder meer bij de onderwerpen 'breed middelenpakket' en * kanalisa-
tie'.. De evaluerende projectgroep concludeert dat de evaluatie van de breedte van 
hett bestrijdingsmiddelenpakket niet mogelijk is omdat een beoordelingsmethode en 
criteriaa voor deze breedte ontbreken. Op die breedte kunnen ook zaken als tarief-
stellingg van invloed zijn. Het behoud van een voldoende breed middelenpakket is 
inn het MJP-G als randvoorwaarde geformuleerd, maar kan op basis van de huidige 
regelgevingg niet bij de individuele toelating worden betrokken, aldus de project-
groepp (p. 22). De projectgroep is van mening geen oordeel te kunnen uitspreken 
overr de beleidswijziging waarbij de kanalisatie die was bedoeld als voorlopige 
regeling,, is vastgelegd in regelgeving, en waarop binnen de evalutie de Vewin en 
milieuorganisatiess kritiek hebben (p. 23). De 'doelbereiking van het toelatingsbe-
leidd ten aanzien van het aspect milieu' kan niet worden vastgesteld omdat niet 
duidelijkk is welke milieurisico's aanvaardbaar worden geacht, aldus de project-
groepp (p. 24). 

Dee scheiding tussen beleidsbepaling en beleidsuitvoering was in deze periode 
juistt in gang gezet voor de toelating. In 2000 constateert het CTB dat het opmer-
kelijkk is dat vanuit het gewasbeschermingsbeleid nauwelijks of geen aandacht 
wordtt besteed aan het toelatingsbeleid. De politieke en maatschappelijke agenda 
iss bepaald door het wegvallen van middelen en het zoeken naar ad hoc oplossin-
gen,, aldus het CTB.200 Ook uit de hiervoor behandelde beleidsnota's en rap-
portagess inzake gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waarbij het toelatings-
beleidd over het algemeen weinig aan de orde komt, kan worden afgeleid dat dit 
toelatingsbeleidd geen duidelijke plaats heeft in het bestrijdingsmiddelenbeleid. 

Illustratieff  daarvoor is dat het toelatingsbeleid soms als complicerende factor wordt 
beschouwd.. De bevindingen van de Algemene Rekenkamer dat essentiële informa-
tiee over de voortgang van de saneringsoperatie ontbreekt (zie par. 18.2.5.5), on-
dersteunenn de conclusie dat het toelatingsbeleid geen duidelijke plaats heeft binnen 
hett gewasbeschermingsbeleid. Het toelatingsinstrument werd in het kader van de -
niett door de Rekenkamer onderzochte - 'kanalisatie' wel ingezet om de toepassing 
vann nieuwe normen uit te stellen. 

Inn 2001 wordt op bestuurlijk niveau in kaart gebracht of het huidige toelatingsbe-
leidd het uitvoeren van 'Zicht op gezonde teelt' belemmert en, zo ja, wat de be-
langrijkstee belemmeringen zijn. Aanleiding hiervoor is de geringe voortgang bij 
hett toelaten van gewasbeschermingsmiddelen op basis van nieuwe stoffen. In 
overlegg tussen de ministeries van VROM en LNV, het CTB en de brancheorga-
nisatiee Nefyto zijn knelpunten geanalyseerd en vervolgacties in gang gezet.201 

Genoemdee knelpunten zijn: de onvolledigheid van bijna de helft van de ingediende 
aanvragen,, het ontbreken van geharmoniseerde beoordelingsmethoden, onvoldoen-

enn J. de Ridder, Rijksuniversiteit Groningen. 
2000 Notitie CTB d.d. 19 april 2000 aan de vaste Kamercommissie LNV. 
2011 Brief Staatssecretaris LNV aan VzTK, TRCDL/2001/4836, 9 november 2001. 
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dee gestructureerd overleg en het ontbreken van overgangsbeleid. Voorgesteld 
wordtt voor de risicobeoordeling waarvoor EU-methodes ontbreken, en waarbij het 
CTBB nu aanvullende informatie vraagt, te volstaan met inschatting van het mogelij-
kee risico van normoverschrijding. Voor de dossierereisten dient het CTB haar 
werkwijze,, die 'fijnmaziger' zou zijn dan in 'andere lidstaten', terug te draaien. 
Voorr het toepassen van de stand van wetenschap en techniek zou het CTB een 
overgangsbeleidd dienen te hanteren, aldus de staatssecretaris, verwijzend naar een 
CTB-beleidsbesluitt dat zal volgen.202 Bij het zoeken naar oplossingen voor de 
knelpuntenn lijk t de zelfstandigheid van de CTB-toelatingsbeoordeling in het ge-
drangg te komen ten behoeve van het vereenvoudigen van beoordelingsprocedures 
enn -vereisten. 

Geconcludeerdd kan worden dat uit diverse nota's en andere beleidsstukken nogal 
eenss een beeld naar voren komt van het toelatingsinstrument als belemmering 
vann beleid en minder van een instrument waarmee beleid kan worden gereali-
seerd.. De belemmeringen betreffen met name de beoordelingsvereisten en de 
snelheidd van de beoordelingsprocedure. 

18.4.218.4.2 De plaats van milieucriteria binnen het toelatingsbeleid 

Mett betrekking tot de milieucriteria die bij de toelating worden gehanteerd, is in 
grotee lijnen de volgende ontwikkeling te schetsen. 

Inn 1985 en 1989 worden in beleidsnota's milieucriteria (persistentie, aqua-
toxiciteitt en uitspoeling) vastgelegd. De toepassing van deze beleidsmatige 
criteriaa blijkt juridisch moeilijk houdbaar (par. 11.1). Een wetswijziging in 
19933 legt de basis voor een wettelijke uitwerking van deze criteria. 
Inn het MJP-G hebben de milieucriteria een duidelijke plaats, met de 'stofge-
richtee aanpak' door de sanering van middelen die niet aan milieudoelstellin-
genn voldoen en door het stimuleren van de toelating van biologische midde-
len,, aanscherping van voorschriften en beperking tot noodzakelijk gebruik 
(par.. 18.2.2). 
Dee saneringsdoelstelling wordt in de Bestuursovereenkomst uitvoering Meer-
jarenplann gewasbescherming (1993) vervangen door een kanalisatieregeling, 
waardoorr middelen die niet aan de nieuwe milieucriteria voldoen, onder 
voorwaardenn nog enige jaren toegelaten kunnen blijven onder toepassing van 
dee soepeler oude criteria (par. 18.2.1). 
Hett uitstel van de toepassing van de nieuwe milieucriteria op een belangrijk 
aantall  bestaande stoffen wordt in 1995 in vastgelegd in de overgangsbepalin-
genn van het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (par. 11.3.3). 
Wanneerr het CTB vanaf 1999 de nieuwe milieucriteria toepast en toelatingen 
beëindigdd worden nadat overgangsbepalingen juridisch niet houdbaar bleken, 
wordenn bepaalde landbouwkundig onmisbare middelen op basis van ministe-

Rapportagee inventarisatie ruimte binnen toelatingsbeleid nieuwe werkzame stoffen, bijlage bij brief staats-
secretariss LNV d.d. 9 november 2001 aan VzTK. 
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riëlee regelingen tijdelijk toegelaten (par. 11.3.3.1). 
Wanneerr ook deze regelingen juridisch niet houdbaar blijken te zijn, wordt 
inn 2001 de Bmw gewijzigd door een onmisbaarheidsregeling in de wet zelf 
opp te nemen (par. 11.2.2). 
Dee verlengingsbesluiten zijn in deze jaren veelal geen inhoudelijke maar 
procedurelee verlengingen (alleen administratieve toetsing), vooral vanwege 
capaciteitproblemenn bij het CTB. Dat houdt in dat nieuwe milieucriteria bij 
dezee verlengingen niet worden toegepast. In uitspraken van het CBB en zijn 
presidentt wordt de ruimte voor het gebruik van de procedurele verlenging 
keerr op keer ingeperkt. 
Hett CTB maakt in 2000 de procedurele verlenging overbodig door de 'prio-
riteitstelling'' een structurele plaats te geven binnen het toelatingsbeleid. Het 
CBBB beschouwt een eerste versie van de prioriteitstelling als in strijd met de 
Bmw.. Een tweede versie houdt in dat van de bestaande stoffen alleen die van 
dee A-lijst (een 50-tal met een hoog risicoprofiel) inhoudelijk beoordeeld 
worden.. De stoffen van de B en C-lijsten (een 250-tal met een minder hoog 
risicoprofiel)) worden in principe procedureel verlengd, in afwachting van 
EG-beoordelingg van de betreffende stoffen. 
Opp initiatief van de Tweede Kamer wordt de prioriteitstelling meegenomen 
inn een lopende Bmw-wetswijziging. De CTB verleent bij haar beoordeling 
prioriteitt aan middelen op basis van nieuwe stoffen en aan de ontheffing s- en 
anderee uitzonderingsregelingen. 

18.4.2.118.4.2.1 Strengere normen en steeds meer uitzonderingen 
Uitt deze ontwikkeling komt naar voren dat enerzijds strenge milieunormen voor 
toelatingg worden gesteld, maar tegelijkertijd wordt de toepassing van deze nor-
menn uitgesteld dan wel wordt daarvan in bepaalde gevallen ontheffing wordt ver-
leend.. Het beëindigen en beperken van toelatingen gebeurt voor een belangrijk 
deell  plaats vanwege onvolledige dossiers en soms door uitspraken van de rech-
ter. . 

Verscherptee dossiereisen leiden tot het niet-verlengen of anderszins beëindigen van 
toelatingen.. Het is hierbij niet de inhoudelijke beoordeling door het CTB van de 
betreffendee stof, maar de onvolledigheid van dossiers en het afzien van verlen-
gingsaanvragenn door toelatinghouders, die in veel gevallen reden is voor het beëin-
digenn van een toelating. 

Dee uitwerking hiervan op het landbouwbedrijfsleven leidt ertoe dat politiek en 
beleidsmatigg steeds meer voorrang wordt gegeven aan het behoud van een breed 
pakkett aan bestrijdingsmiddelen boven de toepassing van de milieucriteria. De 
inhoudelijkee beoordeling van middelen op basis van bestaande stoffen wordt 
uitgesteldd in afwachting van de EG-stoffenbeoordeling. Het gebeurt regelmatig 
datt middelen waarva de toelating is beëindigd korte tijd later weer zijn toege-
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staann middels een uitzonderingsregeling.203 Dit komt over als een jo-jo-toela-
tingsbeleid2044 en bemoeilijkt de handhaving van het verbod op het gebruik van 
niett toegelaten stoffen. 

Geconcludeerdd kan worden dat aanvankelijk (begin jaren negentig van de 
twintigstee eeuw) het voldoen aan milieucriteria, ook voor de bestaande stoffen 
éénn van de centrale beleidsdoelstellingen was. De beschikbaarheid van een breed 
middelenpakkett werd daarbij als randvoorwaarde beschouwd. Vanaf 2000 komt 
dee beschikbaarheid van een breed middelenpakket steeds meer centraal te staan 
alss beleidsdoelstelling. De consistentie in het toelatingsbeleid verdwijnt. 

18.55 Bestrijdingsmiddelenbeleid in relatie tot aangrenzende beleids-
terreinen n 

Inn hoeverre is met betrekking tot bestrijdingsmiddelen sprake van een integraal 
beleid,, in samenhang met andere beleidsterreinen?205 Onderstaand komt de re-
latiee met voedingsmiddelenbeleid en het landbouwbeleid ter sprake. Het voe-
dingsmiddelenbeleidd lijk t binnen het bestrijdingsmiddelenbeleid weinig geïnte-
greerdd te zijn. Een voorbeeld van integratie binnen een ander beleidsterrein is de 
'cross-compliance'-regelingg binnen het landbouwbeleid. Ook worden enkele 
ontwikkelingenn in het milieubeleid voor stoffen en producten beschreven, in 
relatiee tot het bestrijdingsmiddelenbeleid, waarna conclusies volgen. 

18.5.118.5.1 Voedingsmiddelen 

Hett gewasbescherming sbeleid heeft zich aanvankelijk vooral gericht op de produ-
centenn en toepassers van bestrijdingsmiddelen. De voedingsmiddelensector is 
weinigg of niet betrokken bij dit beleid. Een bredere betrokkenheid bij het bestrij-
dingsmiddelenbeleidd van diverse sectoren lijk t wel van belang. Naast de gericht-
heidd op de - reeds onder druk staande - agrarische sector - zou het beleid zich 
moetenn richten op de economisch belangrijke partijen aan de vraagzijde van de 
keten.. Wanneer de gehele productieketen van een agrarische sector in beschou-
wingg wordt genomen, zijn de voedingsindustrie, de handel en distributie en de 
consumentenmarktt belangrijke partijen.206 

Hett beleid zoals neergelegd in Zicht op gezonde teelt, met de certifïcerings-
aanpak,, richt zich wel meer op de vraagzijde. Toch is de voedingsmiddelenin-
dustriee niet betrokken geweest bij het formuleren van dit beleid, zo komt naar 
vorenn uit onderzoek naar initiatieven van de Nederlandse voedingssector ter 

Bijvoorbeeldd één van de vrijstellingsregelingen (Regeling vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen teeltsei-
zoenn 2003, I, II , of III . 
Bijvoorbeeldd Agrarisch Dagblad 15 juli 2003: 'Metoxuron alsnog toegelaten' ('De stof werd binnen enkele 
maandenn toegelaten, verboden en weer toegelaten.'). 
Ziee voor de interpretatie van het begrip 'integraal': Met recht verantwoordelijk! Toekomst milieuwetgeving, 
Discussienotaa over de toekomst van een op duurzame ontwikkeling gerichte milieuwetgeving in een ver-
antwoordelijkee samenleving, Den Haag: ministerie VROM 2001. 
Vergelijkk Peter Groenewegen, Esther Reijnen and Tesa Goverse, 'Reduction of pesticide use in the Ne-
therlands:: What leverage for policy?', in: European Environment, Vol. 7, 126-132 (1997). 
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beperkingg van het bestrijdingsmiddelengebruüc.207 Het onderwerp residuen 
speeltt geen nadrukkelijke rol bij de ontwikkeling van het basis- en pluspakket. 
Afstemmingg en coördinatie tussen bestrijdingsmiddelenbeleid en het beleid van 
dee voedingsmiddelenindustrie kan van belang zijn, onder meer met het oog op 
voorlichtingg aan consumenten.208 

Dee betrokkenheid van de voedingsmiddelenindustrie ligt te meer voor de 
hand,, gezien de initatieven die door deze industrie ontplooid worden. Grootwin-
kelorganisatiess op Europees niveau ontwikkelen ketengerichte normen, middels 
certificatiesystemenn waarin eisen worden gesteld aan toeleveranciers, onder meer 
inzakee gewasbescherming.209 Dit kan niet alleen een belangrijke handhavings-
impulss betekenen binnen de keten en daarmee residu-overschrijdingen beperken, 
maarr het kan ook preventie betekenen doordat aan de bron andere middelen of 
methodenn worden gestimuleerd. 

Eenn voorbeeld van een ketengerichte benadering bieden acties van milieu- en 
consumentenorganisatiess in verband met geconstateerde residuproblemen in druiven 
inn supermarkten. Deze organisaties hebben in vervolg op gemeten residu-over-
schrijdingenn in druiven van supermarkten afspraken vastgelegd in overeenkomsten 
mett grootwinkelbedrijven over de kwaliteit van in hun winkels aangeboden drui-
ven.2100 In de overeenkomsten zijn monitoring- en betalingsverplichtingen bij het 
niett nakomen van afspraken vastgelegd. Het convenant Duurzame gewasbescher-
mingmiddelenn bevat inspanningsverplichtingen voor bewindspersonen tot open-
baarheidd te komen inzake overtredingen en overtreders van residunormen. 

Ontwikkelingenn op het terrein van de voedselveiligheid doen verwachten dat 
binnenn dit beleidskader ook de bestrijdingsmiddelen-residuproblematiek hoger op 
dee politieke agenda komt. Beleidsnota's op dit gebied geven daaraan nog weinig 
invulling. . 

Datt geldt bijvoorbeeld voor de nota Voedsel en Groen, inzake het Nederlandse 
agro-foodcomplex.2111 Ook de nota inzake voedselveiligheid, welke zich richt op 
'borgingg van voedselveiligheid, geïntegreerde ketenzorgsysternen en tracking en 
tracingg systemen', betrekt de bestrijdingsmiddelenproblematiek daar vooralsnog 

2077 N.M. van der Grijp, J. de Boer en F. den Hond, in: Initiatieven vanuit de Nederlandse voedingssector ter 
beperkingbeperking van het bestrijdingsmiddelengebruik, Amsterdam: Instituut voor Milieuvraagstukken, 2001, p. 
VV en 29. 

2088 Aldus de onderzoekers uit het vorengenoemde onderzoek, p. 30. 
2099 De grootwinkelorganisaties, op europees niveau verenigd in EUREP, stellen middels EUREPGAP (Good 

agriculturall  practice) eisen aan toeleveranciers. Het gaat hierbij om certificatiesystemen, met zeer uitge-
breidee protocollen, onder meer voor residuen van bestrijdingsmiddelen, 

2100 In druiven zijn in 2001 en 2002 veelvuldig en grootschalig overschrijdingen van residunormen gemeten, 
aanvankelijkk door milieu- en consumentenorganisaties, in vervolg daarop ook in onderzoek van de groot-
winkelberijven,, en vervolgens ook door de Keuringsdienst van Waren (persbericht 29 november 2002, 
Keuringsdienstt van Waren, Residuen bestrijdingsmiddelen op druiven). 

2111 Voedsel en Groen, het Nederlandse agro-foodcomplex in perspectief, ministerie Landbouw, Natuurbeheer 
enn Visserij, juli 2000. 
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niett bij,212 terwijl bij de hier nagestreefde 'transparantie van productketens' een 
kanss lijkt te liggen voor een geïntegreerde aanpak van een deel van de bestrijdings-
middelenproblematiek. . 

18.5.218.5.2 Een voorbeeld van integratie binnen het landbouwbeleid 

Eenn voorbeeld van integratie van de bestrijdingsmiddelenproblematiek binnen een 
anderr beleidsterrein biedt de 'cross compliance'-regeling, waarbij EG-landbouw-
steunn afhankelijk wordt gesteld van het toepassen van bepaalde milieumaatrege-
len.2133 In Nederland is dit financiële beleidsinstrument toegepast in drie situa-
ties. . 

Inn het kader van de Agenda 2000214 en op basis van verordening 1259/1999215 

dienenn lidstaten milieumaatregelen te verbinden aan landbouwactiviteiten. In Ne-
derlandd is gekozen voor de zogenoemde cross-compliance regeling, waarbij steun-
maatregelenn worden gekoppeld aan het toepassen van maatregelen ter vermindering 
vann bestrijdingsmiddelengebruik. Deze 'cross-compliance regeling' werd in Neder-
landd toegepast voor zetmeelaardappelen en maïs.216 Bij de evaluatie van het MJP-
GG wordt geconcludeerd dat de regeling voor maïs heeft bijgedragen aan de toepas-
singg van mechanische onkruidbestrijding.217 De regeling voor aardappelen is in-
getrokkenn omdat, vanwege een neveneffect andere, voor het milieu schadelijker, 
middelenn werden toegepast.218 Een 'braakregeling' bevat inmiddels ook criteria 
inzakee bestrijdingsmiddelengebruik in percelen grenzend aan bepaalde waterlo-
pen.219 9 

Opp basis van interdepartementaal beleidsonderzoek zijn beleidsvarianten ontwik-
keldd voor de verdere inzet van het 'cross compliance'-instrument als prikkel voor 
eenn meer duurzame agrarische productie. Hierbij is geconcludeerd dat de moge-
lijkhedenn van het instrument beperkt zijn, zowel qua milieu-effect als qua situa-
tiess waarin het instrument een rol kan spelen. Dit mede gezien de extra uitvoe-
rings-- en handhaving skosten voor de overheid en de administratieve kosten voor 
agrariërs,, aldus de regering. In afwachting van verdere evaluaties worden geen 

'Veiligg voedsel in een veranderende omgeving. Beleidsnota voedselveiligheid 2001-2004', ongedateerd. 
Ziee over de 'cross compliance' als EG-instrument voor het integreren van milieubeleid binnen het land-
bouwbeleid:: Dhondt 2003, p. 263-269. Dhondt geeft aan dat, gezien de grote beleidsruimte die lidstaten 
hebbenn bij het inzetten van dit instrument, het instrument op zeer verschillende wijze vorm heeft gekregen 
inn lidstaten. 
Ziee TK 1999-2000, 25 731, nr. 15. 
PbEGPbEG 1999, L 160/113. 
Regelingg milieuvoorwaarde EG-subsidie zetmeelaardappelen, Stcrt. 2000, 50 en Wijzigingsregeling EG-
steunverleningg akkerbouwgewassen en wijziging Regeling natuurbraaksubsidie, Stcrt. 2000, nr. 12, art. 
333 en 34. 
Evaluatiee Meerjarenplan Gewasbescherming, Einddocument p. 34. 
Intrekkingg Regeling milieuvoorwaarde EG-subsidie zetmeelaardappelen, Stcrt. 2002, 162. 
Wijzigingg Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, Stcrt. 2001, 16. 
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nieuwee maatregelen op dit gebied ingezet.220 

Doorr een afwachtend beleid op dit gebied lijk t een potentieel krachtig instru-
mentt dat lidstaten kunnen hanteren binnen de EG-landbouwfmanciering, slechts 
aarzelendd te worden ingezet. 

18.5.318.5.3 Nieuw milieubeleid voor stoffen en producten 

Binnenn het stoffenbeleid is geconstateerd dat het beschikbare beleidsinstrumenta-
riumm onvoldoende adequaat is voor het uitvoeren van het stoffenbeleid. Proble-
menn doen zich voor met betrekking tot: toegankelijkheid van informatie, onze-
kerheidd over effecten, verspreiding van kennis binnen de keten, preventie en 
voorzorg,, bewijslastverdeling en uitvoering van risicoreducerende maatregelen, 
alduss de Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS).221 

Veell  stoffen in consumentenproducten vormen, gezien intrinsieke eigenschappen, 
eenn potentieel gevaar voor mens en milieu. Bovendien zijn gevaarseigenschappen 
vaakk niet (openbaar) bekend. Van de tienduizenden stoffen op de markt, is van 
slechtss enkele honderden bekend wat de effecten zijn op mens en milieu. Tijdro-
vendee beoordelingsprocedures maken een slagvaardige aanpak van gevaarlijke 
stoffenn onmogelijk. Regelmatige incidenten illustreren de gebrekkige invulling van 
dee ketenverantwoordelijkheid (p. 12, 13). 

Hett EU-stoffenprogramma blijkt onvoldoende te werken. Slechts voor een zeer 
geringg aantal stoffen leidt dit beleid tot resultaten. 

Hett EU-stoffenbeleid heeft in zeven jaar voor 356 'High Production Volume 
Chemicals'' een basisset aan gegevens opgeleverd. Slechts voor zes stoffen zijn 
risico-evaluatiess volledig afgerond, waarna voor vier stoffen risicobeperkende 
maatregelenn volgden (p. 17). 

Hett nieuwe stoffenbeleid richt zich op een zodanig veilig gebruik van nieuwe en 
bestaandee stoffen, in alle fasen van de levenscyclus, dat mens en milieu geen, of 
verwaarloosbare,, gevaren en risico's lopen. Belangrijke elementen en oplos-
singsrichtingenn genoemd in het nieuwe beleid zijn: 

verankeringg ketenverantwoordelijkheid (taken voor alle schakels van de 
keten,, waaronder kwaliteitsverbetering bedrijven, informatieverstrekking aan 
consument,, monitoring effecten), 
openbaarheidd en toegankelijkheid van informatie ('public right to know', 
actievee communicatie en wegwerken kennisachterstand), 
implementatiee van het voorzorgprincipe (meer maatregelen uit voorzorg, met 
herzieningg bij nieuwe wetenschappelijke inzichten), 

Brieff  minister LNV aan de Tweede Kamer, 6 juni 2002, TK 2001-2002, 28 438, nr, 1. 
Ministerraad,, Strategienota Omgaan Met Stoffen, TK 2000-2001, 27 646, nr. 2; Den Haag: ministerie 
VROMM 2001, p. 1 en 2. 
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geenn gebruik van stoffen die een onaanvaardbaar gevaar of risico meedragen, 
geenn CMR (carcinogene, mutagene, reproductietoxische) stoffen in consu-
mentenproductenn en open toepassingen; vermijden CMR-stoffen in industri-
ëlee toepassingen, 
substitutiee van stoffen door minder (milieu)gevaarlijke stoffen, 
effectieverr en efficiënter inzet van instrumenten.222 

Quaa aanpak wordt tot eind 2004 een snelle screening van alle stoffen en indeling 
inn categorieën van zorg voorzien, uit te voeren door het bedrijfsleven. Voor 
stoffenn die 'reden tot grote zorg' geven of waarvoor geen profiel bekend is, 
volgenn overheidsmaatregelen. Na inhoudelijke beoordeling van alle stoffen zijn 
perr 2020 adequate maatregelen genomen, aldus de SOMS-planning. Ter uitvoe-
ringg van het nieuwe stoffenbeleid worden met het bedrijfsleven uitvoeringsover-
eenkomstenn gesloten, worden elementen verankerd in de Wet milieugevaarlijke 
stoffenn en wordt de invulling van hoofdstuk 9 Wet milieubeheer (stoffen en 
producten)) voorbereid.223 De beleidsontwikkeling zal plaatsvinden in samen-
hangg met de ontwikkelingen op EG-niveau.224 

EG-beleidsontwikkelingen EG-beleidsontwikkelingen 
Dee Commissie heeft in 2003 een (concept)voorstel gedaan voor een verordening, 
genaamdd 'Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals' 
(REACH).. De opzet die de Commissie voorstelt is na een intensieve consultatie-
rondee met 'stakeholders' op diverse punten afgezwakt.225 Eisen voor stoffen 
zijnn versoepeld. Het voorstel bevat een 'substitutiebeginsel' bij de besluitvorming 
overr 'authorisation'.226 Het voorstel wordt najaar 2003 in procedure gebracht. 

18.5.3.118.5.3.1 Het huidige stoffen- en productenbeleid in de Wms 
Inn het huidige nationale stoffenbeleid zoals neergelegd in de Wms, staat voor 
nieuwee stoffen het kennisgevingsstelsel centraal. Voor bestaande stoffen kunnen 
onderzoeksverplichtingenn gelden. Op basis van de Wms is voor stoffen en prepa-
ratenn een groot aantal uitvoeringsbesluiten tot stand gekomen. 

Productie,, import en handel zijn in principe (er zijn vele uitzonderingen) verboden 
indienn geen kennisgeving is gedaan. Het kennisgevingsstelsel betreft zowel een 
productiekennisgevingg als een handelskennisgeving. Daarbij moet een basisdossier 

Strategienota,, p. 21-39. 
Strategienota,, par. 5.4; Voortgangsrapportage Uitvoering Strategie Omgaan Met Stoffen, vastgesteld door 
dee ministerraad, TK 2001-2002, 27 646, nr. 8, par. 2.6. 
Basiss daarvoor zijn de Commissiedocumenten Witboek chemische stoffen (Strategie voor een toekomstig 
beleidd voor chemische stoffen) (COM(2001) 88) en Groenboek Geïntegreerd Productbeleid (COM(2001) 
688 definitief). 
Voorstell  van de Commissie (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
concerningg the Registration, Evaluation, Autorisation and Restrictions of Chemicals (REACH), (COM(-
2003)) 644 final). 
'Chemicals:: Commission modifies legislative plans after succesful consultation', < www.euractiv.com >, 
255 september 2003. 

http://www.euractiv.com
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mett gegevens worden overgelegd. In verband met onderzoeksverplichtingen voor 
bestaandee stoffen en preparaten is er een zogenoemde aandachtstoffenlijst en een 
prioritairee stoffenlijst. Bij een redelijk vermoeden van ongewenste effecten van een 
stoff  of preparaat kunnen bij amvb maatregelen worden genomen. Er geldt een 
meldingsplichtt voor de producent of handelaar voor nieuwe kennis waaruit ernstige 
gevarenn voor mens of milieukunnen wordenafgeleid, verkrijgt De wet bevat ook 
verpakkingsvoorschriften,, registratievereisten, een exportregeling en een zorg-
plicht.. Er is een geheimhoudingsregeling voor gegevens die door bedrijven zijn 
overgelegd.227 7 

18.5.3.218.5.3.2 Hoofdstuk Stoffen en producten Wet milieubeheer 
Mett een 'proeve van wetsvoorstel' voor hoofdstuk 9 Stoffen en producten Wet 
milieubeheer,, presenteert de minister van VROM een discussiestuk, als aanzet 
voorr de juridische vormgeving van een nieuw milieugericht stoffen- en produc-
tenbeleid.2288 Bestaande milieuwetgeving voor stoffen en producten wordt hier-
bijbij  geïntegreerd, te weten de Wet milieugevaarlijke stoffen en productgerichte 
milieuwetgevingg uit de Wet geluidhinder, de Wet luchtverontreiniging en het 
hoofdstukk Afvalstoffen Wm. De proeve beoogt tevens de basis te vormen voor 
dee Nederlandse inbreng in het EU-stoffen- en producten-beleid.229 Pas na tot-
standkomingg van de betreffende EG-regelgeving kan wetswijziging in gang gezet 
worden. . 

InhoudInhoud Proeve 
Dee proeve presenteert handvatten voor een integraal (niet-sectoraal) ketenbeheer, 
gerichtt op de hele levenscyclus van het product. Beoogd wordt een algemeen 
regimee voor het stoffen- en productenbeleid vast te leggen. Uitgangspunt voor het 
stoffenbeleid,, voor nieuwe en bestaande stoffen230, is de gegevensverzameling en 
gegevensverstrekkingg door de producent of importeur. De producent of importeur 
moett over basisgegevens beschikken ('no data, no market') en moet, met het oog 
opp de beoordeling van milieugevolgen, deze categoriseren naar mate van zorg en 
regelmatigg actualiseren. De gegevens dienen te worden verstrekt aan een instantie 
diee deze beheert en openbaar maakt, en dienen ook te worden doorgegeven aan 
eenn volgende (beroeps- of bedrijfsmatige) schakel in de keten. Ook moeten maatre-
gelenn te worden genomen om nadelige gevolgen te beperken of voorkomen. Bij 
amvbb kunnen de wettelijke vereisten worden aangevuld en kunnen of moeten op 
onderdelenn (nadere) regels worden gesteld (art. 9.21-9.26, 9.28). Ook volgende 
schakelss in de keten hebben verplichtingen (zoals beoordelen, maatregelen, infor-
matiee doorgeven). Bij amvb worden hiervoor regels gesteld of kunnen maatregelen 
wordenn genomen (art. 9.27, 9.29). Bij ministerieel besluit en bij of krachtens 
amvbb kan het verstrekken van informatie of het doen van onderzoek verplicht 

Ziee voor een evaluatie van de Wms: Jong e.a. Evaluatie Wet milieugevaarlijke stoffen. Juridische achter-
grondstudie,grondstudie, Centrum voor Milieurecht UvA 1991, Enschede: Universiteit Twente 1991. 
Werkdocumentt ministerie VROM, april 2002. 
Toelichtingg bij de proeve, par. 1 en 2. 
Nieuwee stoffen: stoffen die niet voorkomen in de Europes inventaris van bestaande chemische handelsstof-
fen. . 

227 7 

22S S 

229 9 

230 0 
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wordenn gesteld voor een stof of preparaat respectievelijk een categorie stoffen, 
preparatenn of andere producten. Daarnaast kan voor stoffen, preparaten of andere 
producten23'' een scala aan regels worden gesteld, bij of krachtens amvb. Dat kun-
nenn bijvoorbeeld regels zijn inzake een verbod zonder vergunning of zonder keu-
ring,, een vereiste te beschikken over een geldig certificaat voor een handeling of 
product,, een verplichting tot controle, tot gegevensverstrekking, tot terugname, 
inzamelingg of verwijdering, tot het verrichten van metingen. Daarnaast kunnen 
onderr meer regels gesteld worden omtrent verpakkingen en aanduidingen op ver-
pakking,, het gebruik van beeldmerken, certificaten voor producten en controle 
daarop,, en aanwijzingen aan certificerende instellingen (art. 9.36-9.39). De proeve 
bevatt de mogelijkheid van algemeenverbindendverklaring van bepaalde overeen-
komstenn met betrekking tot stoffen, preparaten of andere producten (art. 9.40-
9.46).. Deze verbindendverklaring kan bijdragen aan de zelfregulering welke in het 
stoffenbeleidd een belangrijke plaats inneemt, aldus de toelichting. 
Voorr ieder die handelingen verricht met betrekking tot een stof, preparaat of ander 
product,, geldt een zorgplicht, gericht op voorkomen dan wel zo veel mogelijk 
beperkenn of ongedaan maken van gevolgen. Ook voor ieder die beroeps- of be-
drijfsmatigg een stof, preparaat of product ter beschikking stelt, geldt een zorgplicht 
voorr het doorgeven van relevante gegevens betreffende eventuele milieugevolgen, 
naarr de volgende (beroeps- of bedrijfsmatige) schakel in de keten (art. 9.2). 

Dee toelichting bij de proeve gaat uitgebreid in op elementen van het stoffen- en 
productenbeleidd waarvoor de regelgeving wel de basis maar niet de uitwerking 
bevat,, zoals de ketenaanpak, de fasen in de uitvoering van het stoffenbeleid, de 
informatieverschaffingg binnen de keten en het verstrekken van informatie op of 
bijbij  het product. 

Kanttekeningen Kanttekeningen 
Dezee proeve kiest een juridische vorm die de Adviescommissie Product en Mi-
lieuu indertijd als optie schetste, namelijk een algemene wettelijke kaderregeling 
waarinn de Kroon of de ministers een algemene bevoegdheid wordt verstrekt om 
concretee maatregelen te nemen. Bij die maatregelen kan het gaan om informatie-
verschaffing,, om fysieke regulering en marktgerichte prikkels, zoals certificering 
off  andere financiële prikkels. Al naar gelang de Europeesrechtelijke situatie kan 
vann deze bevoegdheden gebruik worden gemaakt voor productgroepen of produc-
ten,, aldus het advies.232 Alleen de directe financiële prikkels komen in de proe-
vee niet naar voren. De werking van de nu als proeve geschetste regeling zal 
sterkk zal afhangen van de invulling. Niet alleen is de bevoegdheidstoedeling 
ruim,, maar ook zijn de beleidsinstrumenten veelal niet uitgewerkt. 

Zoo ligt er bijvoorbeeld op informatiegebied wel nadruk op een 'right to know', 
maarr is niet duidelijk hoe dit zal worden vormgegeven. 

Definitiess voor 'stoffen en preparaten': conform de Wet milieugevaarlijke stoffen. Definitie 'product': 
conformm spraakgebruik, aldus de toelichting op art. 1.1. 
Adviescommissiee Produkt en Milieu 1993, p. 213-214. 
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Nuu ook het EG-stoffen- en productenbeleid sterk in ontwikkeling is, is ook nog 
niett duidelijk zijn welke beleidsruimte lidstaten zullen hebben voor hun stoffen-
enn productenbeleid. 

18.5.3.318.5.3.3 Bestrijdingsmiddelen in het stoffen- en productenbeleid en de Wm-
regelgeving regelgeving 

Dee uitwerking van het stoffenbeleid en de voorbereidingen voor het hoofdstuk 
'stoffenn en producten' roepen de vraag op of ook de bestrijdingsmiddelenregelge-
vingg hier een plaats zou moeten krijgen. Het nieuwe stoffenbeleid richt zich op 
'bestaandee en nieuwe stoffen'.233 Niet uitgesloten wordt dat de beleidsuitgangs-
puntenn uiteindelijk ook andere beleidsvelden beïnvloeden, zoals landbouw- en 
niet-landbouwbestrijdingsmiddelenn waarvoor andere regelgeving geldt.234 

Volgenss de proeve zal hoofdstuk 9 niet van toepassing zijn op bestrijdings-
middelenn voorzover in het kader van de Bmw voorschriften gelden. Deze voor-
rangsregelingg sluit aan bij die van art. 22.1, vierde lid, Wm, voor hoofdstuk 10 
Wm.. Het bijzondere regime voor de betreffende stoffen of producten treedt daar-
meee in de plaats van het algemene regime van hoofdstuk 9. Dat sluit ook aan op 
dee de voorrangsregeling voor de Bmw in art. 71 Wms.235 

Mett deze voorrangsregeling zal hoofdstuk 9 Wm betrekking kunnen hebben 
opp bestrijdingsmiddelen, voorzover de Bmw geen regels of voorschriften stelt. 
Ditt hoofdstuk zal evenwel, anders dan hoofdstuk 8 Wm, geen aanvullende wer-
kingg kunnen hebben waar de Bmw al regels stelt. 

Omdatt veel van de probleemstoffen (stoffen voor) bestrijdingsmiddelen zijn, 
zullenn er inhoudelijke raakvlakken en daarmee afstemmingsproblemen zijn. 

Eenn eerste 'quick scan' onder reeds bekende probleemstoffen, die in 2001 werd 
verrichtt ter uitvoering van een Kamermotie, signaleert binnen de eerste classifica-
tiee van stoffen die reden geven tot zeer ernstige zorg, een belangrijk aantal (stoffen 
voor)) bestrijdingsmiddelen.236 Afstemming van elementen van het stoffen- en 
productenbeleidd met elementen van het bestrijdingsmiddelenbeleid kan ook daarom 
vann belang zijn. 

Bijj  de parlementaire behandeling van eerdere milieuwetgeving is de vraag naar 
dee wenselijkheid van integratie van de Bmw in deze wetgeving meermalen in de 
Tweedee Kamer aan de orde geweest. Integratie werd door de regering niet als 
wenselijkk beschouwd. 

Bestaandee stoffen zijn stoffen die op de EINECS-lijst staan (ca. 100.000 stoffen). Nieuwe stoffen zijn 
stoffenn die na 1981 zijn ontwikkeld. 
Alduss de Strategienota, par. 1.4. 
Ziee over de Wms en de verhouding tot de Bmw: Jong e.a. 1991, deel 1, p. 321-327. 
VoortgangsrapportageVoortgangsrapportage Uitvoering Strategie Omgaan Met Stoffen, Den Haag: ministerie VROM, december 
2001,, p. 46 (TK 2000-2001, 27 646, nr. 8) (19 van de 48 'zeer ernstige zorg' stoffen, maar ook 9 van 
dee 22 'Very Persistent Very Bioaccumable' stoffen zijn bestrijdingsmiddelen. Niet nagegaan is of voor 
dezee stoffen al verboden gelden, dan wel of bedrijfsmatige productie nog plaatsvindt. ) 
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Bijj  de totstandkoming van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) 
iss de Bmw daar niet onder gebracht. De regering noemt als reden de bescher-
mingg van productgegevens. Naar de mening van de regering biedt het octrooi 
slechtss beperkte mogelijkheden tot bescherming van productgegevens.237 Het 
beperktt niet de gegevens inzake samenstelling, deugdelijkheid en gedrag in het 
milieuu van het middel. Bij bekendmaking van deze gegevens zouden waar-
schijnlijkk geen nieuwe middelen meer op de markt worden gebracht, aldus de 
regering.238 8 

Bijj  de Wabm-wijziging Vergunningen en algemene regels worden vanuit de 
Tweedee Kamer vragen gesteld inzake de relatie van de Bmw tot de Wabm. 
Dezee worden feitelijk niet beantwoord.239 

Bijj  de totstandkoming van het hoofdstuk Afvalstoffen Wm antwoordt de rege-
ringg dat de integratie van de Bmw met de Wm niet in de rede ligt omdat de 
Bmww een zelfstandig beleidsveld betreft. Dit geldt ook voor de Meststoffenwet 
enn de Diergeneesmiddelenwet, aldus de regering.240 

Naarmatee het stoffen- en productenbeleid en het bestrijdingsmiddelenbeleid zich 
verderr ontwikkelen, lijken de redenen om niet tot integratie te komen minder 
voorr de hand te liggen. Inmiddels kent de Bmw een gesloten-dossierstelsel ter 
beschermingg van bedrijfsgegevens. Eerder werd in deze studie aangegeven dat, 
uitt een oogpunt van belangenafweging en gegevensbescherming, niet valt in te 
zienn dat een openbaarheidsregeling zoals die in het kader van de Wms geldt (een 
'tweedee tekst'-regeling) niet evenzeer in het kader van de Bmw zou kunnen 
geldenn (zie par. 14.5). Bij een integratie van de Wms in de Wm, lijk t de vraag 
naarr de plaats van de Bmw ten opzichte van de Wm opnieuw actueel. 

Verwachtt zou kunnen worden dat een bijzonder regime, zoals dat voor be-
strijdingsmiddelen,, te specifiek en mogelijk te zwaar zou zijn om binnen een 
algemeenn kader te integreren. Vanuit dat oogpunt valt het op dat enkele uitgangs-
puntenn voor het nieuwe stoffenbeleid niet worden voorzien in Zicht op gezonde 
teeltt (ZOGT). Zo zijn in het ZOGT-beleid de systematische informatieverstrek-
kingg binnen de keten en de informatieverstrekking aan de consument niet binnen 
dee ketenverantwoordelijkheid geplaatst. Ook heeft een 'right to know' er geen 
duidelijkee plaats. Het niet (of niet in bepaalde toepassingen) gebruiken van be-
paaldee stoffen is in het ZOGT-beleid niet of minder duidelijk vastgelegd, even-
minn als de substitutie van stoffen door minder (milieu)gevaarlijke stoffen. Moge-
lij kk worden dergelijke elementen wel uitgewerkt binnen het in 2003 gesloten 
convenantt duurzame gewasbescherming. Een zekere afstemming van beleidsuit-
gangspuntenn lijk t een belangrijke voorwaarde om te komen tot een afstemming 
vann normenstelsels van de verschillende wettelijke kaders. 

2377 Voor de gegevens die wel onder het octrooi vallen is de beschermingsduur voor gewasbeschermingsmid-
delenn in 1997 met vijfjaar verlengd (Besluit certificaat gewasbeschermingsmiddelen, Stb. 1997, 42, ter 
uitvoeringg van verordening EG nr. 1610/96, PbEG L 198). 

2388 T K i977_i978f 14 311, n r. 6, p. 12. 
2399 Stb. 1992, 414. TK 1989-1990, 21 -87, nr. 6, p. 7 en 29, nr. 13, p. 19-20. 
2400 EK 1992-1993, 21 246, nr. 60b, p. 3. 
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18.66 Afrondin g 

BeleidsdoelstellingenBeleidsdoelstellingen en maatregelen of instrumenten 
Hett realiseren van structurele maatregelen om het gebruik en de neveneffecten 
vann bestrijdingsmiddelen terug te dringen - een beleidsdoelstelling uit het eerste 
NMPP - is, sinds het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw, een weerbar-
stigee zaak gebleken. De evaluaties laten zien dat binnen het gewasbeschermings-
beleidd doelstellingen inzake reductie van het gebruik, de emissies en de afhanke-
lijkheidd van chemische middelen slechts ten dele zijn bereikt. Naarmate tegen het 
eindd van de tien-jaar-periode van het MJPG de sanering van toelatingen meer in 
zichtt komt, komt ook het knelpunt van het ontbreken van middelen voor kleine 
toepassingenn meer in beeld. In het gewasbeschermingsbeleid komt het behoud 
vann een 'breed middelenpakket' steeds meer centraal te staan. Emissiebeperkende 
maatregelenn voor gewasbeschermingsmiddelen worden onder meer via het Lozin-
genbesluitt open teelt en veehouderij ingezet. 

Beleidsvoornemenss in 2001 (Zicht op gezonde teelt), stellen geïntegreerde 
gewasbeschermingg en certificering van bedrijven centraal. De Tweede Kamerbe-
handelingg zet de uitvoering hiervan op losse schroeven. Van een tussen betrok-
kenn partijen in 2003 gesloten convenant, met concrete uitvoeringsmaatregelen 
inzakee geïntegreerde gewasbescherming, is de daadwerkelijke uitvoering eind 
20033 onzeker geworden. 

Dee beleidsdoelstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen buiten de land-
bouww (openbaar groen) zijn deels al bereikt bij aanvang van het convenant in 
1997.. Uit de evaluatie komt naar voren dat het convenant te weinig sturend was 
voorr het belangrijke knelpunt van de onkruidbestrijding op verhardingen. 

Voorr het geheel van de niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (biociden) ont-
brekenn beleidsdoelstellingen. De beleidsaanzetten van midden jaren negentig 
spitsenn zich toe op enkele speerpunten (houtverduurzaming en aangroeiwering). 
Eenn belangrijke 'restgroep' blijf t beleidsmatig buiten beeld. Voor het bestrij-
dingsmiddelengebruikk door particulieren ontbreken beleidsdoelstellingen. 

Dee relatie met andere beleidsterreinen is in het bestrijdingsmiddelenbeleid 
nogg weinig uitgewerkt. Een meer geïntegreerde aanpak, bijvoorbeeld gericht op 
dee voedingsmiddelensector, op landbouwfinancieringsinstrumenten en op aanslui-
tingg bij het milieu- en stoffenbeleid kan perspectieven bieden voor een succesvol 
bestrijdingsmiddelenbeleid. . 

DeDe rol van het toelatingsbeleid 
Dee plaats van het toelatingsbeleid binnen het ruimere bestrijdingsmiddelenbeleid 
iss vaak niet duidelijk. Mede daardoor wordt het toelatingsinstrument weinig 
gerichtt ingezet om doelstellingen te bereiken. 

Uitt evaluaties komt naar voren dat, ondanks deze onduidelijke plaats, de 
inzett van het toelatingsinstrument op onderdelen succesvol heeft bijgedragen aan 
hett bereiken van reductiedoelstellingen. Dit gebeurt in samenhang met regelge-
vingg gericht op het controleren van distributie en gebruik, voor grondontsmet-
tingsmiddelenn (vergunningenstelsel) en voor de stof dichloorvos (receptenstelsel). 
Ookk de financiële prikkel van de 'cross compliance'-regeling heeft bijgedragen 
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aann reducties van het gebruik van middelen. Ook de Rekenkamer benadrukt het 
belangg van het toelatingsbeleid voor het bereiken van doelstellingen. 

Dee in de Bestuursovereenkomst uitvoering MJP-G vastgelegde kanalisatiere-
gelingg vertraagt in de jaren negentig het bereiken van de saneringsdoelstelling uit 
hett Meerjarenplan gewasbescherming. Pas tegen het einde van de tien-jaar-plan-
periodee kan het CTB de sanering van stoffen die niet aan toelatingscriteria vol-
doen,, inzetten. De beëindiging of beperking van toelatingen leidt tot overgangs-
regelingenn die juridisch niet houdbaar blijken te zijn. Het mede hierdoor wegval-
lenn van middelen en de Tweede Kamermoties in vervolg daarop, leiden tot een 
add hoc beleid, waarbij steeds meer uitzonderingsregelingen worden gecreëerd. 
Dee belemmeringen vanwege het toelatingsbeleid, die beleidsmatig worden gesig-
naleerd,, betreffen vooral het (dreigende) verdwijnen van de markt van middelen 
voorr noodzakelijk geachte landbouwtoepassingen, onder meer voor kleine toepas-
singen,, en de lange duur van beoordelingsprocedures. Het toelatingsbeleid richt 
zichh na 2000 sterk op het uitbreiden van toelatingsmogelijkheden, onder meer 
voorr kleine toepassingen. Het CTB-herprioriteringsbeleid heeft tot gevolg dat de 
toelatingg zich vooral richt op het toelaten van nieuwe middelen en minder op het 
regulerenn van bestaande middelen. Deze regulering wordt sterk afhankelijk ge-
steldd van de EG-besluitvorming over de stoffen. 

Gezienn de omvang van de categorie biociden, gezien onzekerheden en ken-
nislacuness op dit gebied, en gezien de knelpunten die vanuit de handhaving 
gesignaleerdd zijn, is de geringe beleidsmatige en politieke aandacht voor deze 
categoriee niet op haar plaats. Het vanaf 1996 ingezette beperkende toelatingsbe-
leidd voor houtverduurzamingsmiddelen en aangroeiwerende verven leidt voor de 
toelatingsbesluitenn en de productregelgeving tot juridische knelpunten die vooral 
samenhangenn met de beleidsruimte die de EG-stoffenregelgeving verleent en met 
dee problematiek van het reguleren van de behandelde producten. 

Binnenn het toelatingsbeleid worden milieucriteria uitgewerkt en in regelge-
vingg vastgelegd maar overgangsregelingen zorgen tegelijkertijd voor vaak lang-
durigg uitstel van de toepassing van deze criteria. De verscherpte normstelling die 
sindss 1988 in ontwikkeling is en in de wet is neergelegd, leidt uiteindelijk tot 
minn of meer structurele uitzonderingsregelingen voor middelen op basis van 
bestaandee stoffen. Dit verzwakt de beschermingsdoelstelling van de toelating. 
Eenn centrale doelstelling van de wet, dat middelen op de markt zijn die getoetst 
zijnn aan de recente stand van wetenschap en techniek, komt daardoor minder tot 
zijnn recht. Het beleid gericht op 'aansluiten bij de EG-beoordeling' heeft tot 
gevolgg dat Nederlands milieugericht toelatingsbeleid stagneert. 



19.. Knelpunten bij  de toelating van 

bestrijdingsmiddelen n 

Dee inventarisatie van het Nederlandse recht en beleid inzake de toelating van 
bestrijdingsmiddelenn levert een groot aantal knelpunten op. In dit hoofdstuk 
wordenn knelpunten geselecteerd die relevant zijn voor de vraagstelling van dit 
onderzoekk en die zich lenen voor nader onderzoek. De knelpunten vormen voor-
lopigee conclusies die in het vervolg van deze studie, door de vergelijking met de 
registratiee in de Verenigde Staten en door het in beschouwing nemen van het 
EG-rechtelijkee kader, verder worden uitgewerkt. 

19.11 Normstelling en beoordeling 

19.1.119.1.1 Lacunes in de normstelling en beoordeling 

Dee uitwerking van de toelatingscriteria bevat lacunes op het gebied van de 
neveneffecten.. Zo ontbreken bijvoorbeeld uitgewerkte normen voor lucht en voor 
oppervlaktewaterr bestemd voor drinkwater. 

Dee beoordeling is gericht op de effecten van een afzonderlijk middel. Dat 
betekentt dat cumulatie-effecten (als gevolg van toepassing van meerdere 
bestrijdingsmiddelen)) en aggregatie-effecten (als gevolg van blootstelling aan een 
middell  via meerdere emissieroutes) niet worden ingecalculeerd. 

Dee uitwerking van toelatingscriteria loopt achter op ontwikkelingen in de 
standd van wetenschap en techniek. Het doorwerken van nieuwe inzichten, 
bijvoorbeeldd inzake residunormen of inzake hormonale effecten van stoffen, kost 
tijd. . 

Inn de normstelling is geen streven ingebouwd naar vermindering van 
effecten.. Het substitutiebeginsel (beëindigen van een toelating wanneer een 
middell  met aanzienlijk minder neveneffecten beschikbaar is) ontbreekt. Het 
alara-beginsell  (neveneffecten 'as low as reasonably achievable') is niet 
opgenomen,, hoewel de bepalingen inzake 'juist gebruik' mogelijk een 
vergelijkbaree functie zouden kunnen hebben. 

19.1.219.1.2 De beperkingen van de toelating als preventieve toets 

Dee toelating is een preventieve toets die in beginsel uitgevoerd wordt aan de 
handd van modelbeoordelingen, op basis van gegevens die de toelatingaanvrager 
levert.. Er zijn onvoldoende instrumenten ingebouwd om de beperkingen die 
inherentt zijn aan zo'n preventieve toets, te compenseren. Zo is aan de toelating 
geenn verplichting gekoppeld tot monitoring van effecten van het gebruik na 
toelatingg of tot onderzoek naar effecten op langere termijn. Er vindt geen 
structurelee terugkoppeling van monitoringgegevens van andere partijen. Wel 
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wordenn aanzetten gegeven voor een meer structurele terugkoppeling van 
monitoringgegevenss van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. 

Dee toelatinghouder heeft een (ongesanctioneerde) verplichting om nieuwe 
gegevenss die hij verkrijgt, te melden. Aan de toelating is na toelating geen 
onderzoeksverplichtingg gekoppeld naar de effecten van het gebruik in de 
praktijk.. Uit onderzoek komt naar voren dat er grote verschillen kunnen zijn 
tussenn de onderzoeksgegevens die door de toelatinghouder worden aangeleverd, 
enn gegevens uit de openbare literatuur. Een wettelijke verplichting tot het 
systematischh meenemen van dergelijke openbare gegevens ontbreekt. Het CTB 
betrektt gegevens uit de openbare literatuur niet structureel bij de evaluatie van 
dee onderzoeksgegevens. 

19.1.319.1.3 Het ontbreken van 'peer review' 

Inn het beoordelingsproces ontbreekt een toetsing door deskundigen 'op afstand' 
(peerr review). De toelatingsbeoordeling is een complexe en zeer technische zaak 
waarbijj  een interactieproces plaatsvindt tussen de toelatingaanvrager, die de 
onderzoeksgegevenss levert, en het CTB, dat de onderzoeksgegevens beoordeelt. 
Bijj  het toepassen van modellen, risicobeoordelingen en zogenoemde 'higher tier-
studies'' (extended labstudies of veldstudies) zijn de vooronderstellingen en de 
interpretatiee van onderzoeksgegevens van groot belang. Een toetsing door des-
kundigenn op afstand, die niet bij het beoordelingsproces zijn betrokken, is niet 
ingebouwd.. Dit knelpunt wordt versterkt doordat ook op andere wijze derden 
niett zijn betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming. 

19.1.419.1.4 Het uitblijven van een herbeoordeling van toegelaten middelen 

Doordatt de herbeoordeling van toelatingen traag verloopt, zijn de middelen die 
opp de markt zijn, in veel gevallen niet beoordeeld op het voldoen aan actuele 
normenn op basis van de stand van wetenschap en techniek. Het doel van het 
toelatenn voor een bepaalde periode is juist dat herbeoordeling kan plaatsvinden 
opp basis van actuele inzichten. Inhoudelijke herbeoordelingen worden in veel 
gevallenn uitgesteld. Daartoe worden verlengingsbevoegdheden onjuist gebruikt. 
Datt gebeurt eerst door de minister (voorwaardelijke verlengingen) en later door 
hett CTB (procedurele verlengingen). Vervolgens is de herbeoordeling van een 
groott deel van de middelen op basis van bestaande stoffen eerst beleidsmatig en 
daarnaa door wetswijziging opgeschort. Aan dit uitstel liggen werklastproblemen 
tenn grondslag, maar ook het onvolledig zijn van door de toelatinghouder 
aangeleverdee gegevens kan een rol spelen. 

19.22 Besluiten en procedures 

19.2.119.2.1 Onjuist gebruik van instrumenten en inadequate correctie 

Hett gebruik van de voorwaardelijke verlenging, de procedurele verlenging, de 
opgebruik-- en uitverkooptermijn en de prioriteitstelling is in de periode 1998 tot 
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20033 door de rechter teruggedraaid of beperkt, vanwege strijd met de Bmw of 
mett richtlijn 91/414. Dat gebeurde in procedures, veelal gevoerd door milieu-
organisaties,, tegen besluiten over één of meer middelen. De uitspraken van (de 
voorzieningenrechterr van) het CBB hebben soms reparatieregelgeving of wets-
wijzigingg tot gevolg. Deze wijzigingen passen niet altijd in de structuur van de 
Bmw,, zoals de wetswijziging Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermings-
middelen,, die op niets uitloopt. Steeds meer middelen zijn via uitzonde-
ringsregelingenn toegelaten. De Bmw verandert in een rommelig geheel waarbij 
uitzonderingsregelingenn afbreuk doen aan milieuwaarborgen en toelatings-
beoordelingenn soms soepeler worden, zoals bij de 'uitbreidingstoelating', 
waardoorr de preventieve toetsing zwakker wordt. 

19.2.219.2.2 Beperkte openbaarheid en geen participatie van derden 

Dee voorbereiding van een toelatingsbesluit is niet openbaar. Derden zijn bij die 
voorbereidingg niet betrokken. Pas na toelating tot de markt hebben derde-
belanghebbendenn een mogelijkheid tot het maken van bezwaar. 

Dee openbaarheid van gegevens inzake bestrijdingsmiddelen is ook na 
toelatingg zeer beperkt. Het spanningsveld tussen geheimhouding van 
bedrijfsgegevenss en openbaarheid van gegevens voor derden lijk t niet in 
evenwichtt waar het milieu-effecten betreft. Uit de (bentazon)jurisprudentie komt 
naarr voren dat de afweging die op dit punt plaatsvindt in het kader van de Bmw, 
tott gevolg heeft dat emissiegegevens, ook als deze essentieel zijn voor de 
besluitvorming,, niet openbaar zijn. 

Derdenn zijn niet betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming. 
Gezienn de beperkingen van het toelatingsinstrument kan betrokkenheid van 
derdenn relevant zijn voor de zorgvuldigheid van de besluitvorming. 

19.2.319.2.3 Beperkingen bij de rechtsbescherming 

Dee rechtsbescherming die de Bmw biedt aan belanghebbenden en derde-
belanghebbenden,, werkt wel bij procedurele- en bevoegdheidskwesties, maar lijk t 
minderr goed te werken bij inhoudelijke kwesties. Dit laatste hangt samen met het 
technisch-wetenschappelijkk karakter van de geschilpunten en met het niet 
inschakelenn van deskundigen op afstand. 

Hett uitoefenen van bevoegdheden tot bezwaar en beroep door derden heeft 
geleidd tot belangrijke jurisprudentie van het CBB waarin onjuist gebruik van 
bevoegdheden,, eerst door de minister en later door het CTB, werd ingeperkt en 
waarinn Bmw-instrumenten en procedures zijn verduidelijkt. De beroeps-
bevoegdheidd van (derde-)belanghebbenden draagt bij tot de controle op de 
toelatingsinstantie.. De sturing van het CTB door de ministeries is beperkt. 

Doordatt het CBB, ook bij technisch-wetenschappelijk ingewikkelde zaken, 
vrijwell  geen externe deskundigen inschakelt, is de toetsing ook in zaken waaraan 
wetenschappelijkee kwesties ten grondslag liggen, toch vooral procedureel. Een 
meerr inhoudelijke toetsing kan hier van belang zijn. 
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19.33 Handhaving 

19.3.119.3.1 De problemen met de naleving en handhaving van voorschriften 

Dee gebruiksvoorschriften bij een toelating zijn vaak zeer gedetailleerd en gericht 
opp specifieke toepassingen of toepassingsomstandigheden, teneinde nog aan de 
toelatingscriteriaa te voldoen. Deze voorschriften kunnen moeilijk toepasbaar zijn 
enn moeilijk handhaafbaar. De aard van de toepassing - verspreid en frequent -
versterktt de handhavingsproblemen. Door de gedetailleerde en specifieke 
voorschriftenn verschuift het voorkómen van nadelige neveneffecten van de 
toelatingg naar de toepassing. 

Bijj  de toelating vindt beoordeling plaats naar gebruik overeenkomstig de 
voorschriften.. Beoordeling vindt niet plaats op basis van gebruik in de praktijk. 

Dee handhaving van doseringsbepalingen kan problemen opleveren, onder 
meerr als doseringen niet in het 'wettelijk gebruiksvoorschrift' zijn opgenomen. 
Dee dosering is van belang voor het voldoen aan de toelatingscriteria. Uit 
onderzoekk is gebleken dat door toepassers gebruikte hoeveelheden sterk kunnen 
verschillen.. De mogelijkheden tot beperking van toegepaste hoeveelheden zijn 
groot.. De opkomst van 'lage doseringsmiddelen' versterkt het belang van het niet 
overschrijdenn van benodigde doseringen. 

19.3.219.3.2 Het ontbreken van zicht op de keten van handel en gebruik 

Inzichtt in de keten van handel en gebruik van bestrijdingsmiddelen is belangrijk 
voorr de handhaving. Dit zicht op de keten is beperkt. Gezien de 
handhavingsproblemenn lijk t een gecontroleerde distributie en gecontroleerd 
gebruikk een adequate aanpak te zijn. De incidentele projecten op dit gebied 
(grondontsmettingg met vergunning en dichloorvos op recept) zijn of waren 
succesvol,, maar vinden tot op heden geen navolging. 

Administratie-,, registratie- en meldingsverplichtingen voor bepaalde 
handelarenn en gebruikers zijn, sinds de wet daartoe in 1975 de mogelijkheid 
bood,, langzaam en onvolledig van de grond gekomen. De naleving is 
problematisch. . 

Meerr zicht op de keten vergroot de mogelijkheden tot gerichte monitoring 
vann het voorkomen van residuen in het milieu. 

19.44 De implementatie van de richtlijne n 91/414 en 98/8 

19.4.119.4.1 De onjuiste of onvolledige implementatie van richtlijn 91/414 

Enkelee richtlijnbepalingen zijn onjuist of onvolledig geïmplementeerd, waardoor 
dee minister of het CTB een te ruime bevoegdheid heeft. Zo is bijvoorbeeld bij 
hett wijzigen van voorschriften (Bmw art. 5, vijfde lid) een bevoegdheid tot 
wijzigingg voor het CTB geformuleerd terwijl de richtlijn een verplichting tot 
wijzigingg bevat indien op grond van de ontwikkeling van wetenschap en techniek 
dee wijze van gebruik of de gebruikte hoeveelheden kan worden gewijzigd. Een 
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anderr voorbeeld is het richtlijnvoorschrift dat bij het verlenen van een ontheffing 
voorr noodsituaties sprake moet zijn van een gecontroleerd gebruik. Dit 
voorschriftt is niet opgenomen in de wettelijke regeling (Bmw art. 16a). 

Ookk kent de Bmw diverse instrumenten die niet passen in het systeem van de 
richtlijn.. Zo kent de richtlijn alleen de toelating op aanvraag en niet de 
ambtshalvee toelating (Bmw art. 9). 

Inn het kader van de overgangsregeling van richtlijn 91/414 zijn ver gaande 
instrumentenn in de Bmw opgenomen die de minister of het CTB een zeer ruime 
bevoegdheidd verlenen en waarbij de toets op neveneffecten wordt afgezwakt. Dat 
geldtt voor de aanwijzing van stoffen en de van rechtswege toelating (Bmw art. 
25d),, voor de ruime uitbreidingstoelating (Bmw art. 5, zevende en achtste lid) en 
dee ongeclausuleerde vrijstellings- of ontheffingsmogelijkheid indien 
landbouwbelangenn dat dringend vereisen (Bmw art. 16aa). 

19.4.219.4.2 De interpretatie van het overgangsrecht van richtlijn 91/414 

Doorr de wijze waarop de Nederlandse regering het overgangsrecht van richtlijn 
91/4144 toepast, lijk t het Nederlandse toelatingsstelsel voor middelen op basis van 
bestaandee stoffen verder verwijderd te raken van de richtlijndoelstellingen ter 
beschermingg van mens en milieu. 

Hett overgangsrecht van richtlijn 91/414, voor de middelen op basis van 
bestaande,, nog niet beoordeelde stoffen, is door de regering aanvankelijk 
restrictieff  uitgelegd. De voor Nederland resterende discretionaire bevoegdheid 
werdd als beperkt gezien. De alternatieventoets werd daarom spoedig uit de Bmw 
verwijderd.. Het CBB wijst er in 1998 op dat de wetgever bij de implementatie 
vann richtlijn 91/414 voor de overgangsperiode slechts een beperkte afwijking van 
dee toelatingscriteria in de wet heeft neergelegd. De uitleg van het overgangsrecht 
doorr de Nederlandse regering wordt in de loop van de tijd steeds ruimer. In 
20022 meent de regering, bij een wetswijziging, dat gedurende de 
overgangsperiodee 'zonder meer' kan worden toegelaten. Het overgangsrecht 
wordtt gebruikt om voor middelen op basis van bestaande stoffen een beleid te 
voerenn dat haaks lijk t te staan op doelstellingen van de richtlijn. Er volgen 
wetswijzigingenn waarbij landbouwbelangen prioriteit hebben boven 
milieubelangen.. Er worden instrumenten ingezet die de richtlijn niet kent, zoals 
dee 'van rechtswege toelating'. Dit beleid heeft betrekking op de zeer lange 
periodee dat het overgangsrecht geldt voor de middelen op basis van bestaande 
stoffen. . 

19.4.319.4.3 'Nevenwerkingen' van de harmonisatie op beleid en regelgeving 

Dee systematiek van de richtlijnen 91/414 en 98/8, met het duale 
toelatingssysteemm (besluitvorming over stoffen op EG-niveau en over middelen 
opp lidstaat-niveau) en met een langdurig geldend overgangrecht, heeft tot gevolg 
datt beleid, regelgeving en besluitvorming in zekere zin stagneren. Dit gebeurt 
onderr meer door het uitstellen van toelatingsbeoordelingen 'in afwachting van 
EG-besluitvormingg over de stoffen'. De motivering daarvoor luidt dat het 
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Nederlandsee beleid zou 'vooruitlopen' op het EG-traject. Het gevolg hiervan is 
datt de sinds 1988 ingezette toetsing van middelen op basis van actuele 
milieucriteriaa deels wordt opgeschort, in afwachting van het EG-
beoordelingstraject.. Dit betekent uitstel van de toepassing van actuele normen. 

Eenn ander gevolg van de EG-toelatingsrichtlijnen 91/414 en 98/8 is dat in de 
Bmww heeft tot gevolg dat in de Braw twee toelatingsregimes zijn neergelegd. 
Hoewell  beide regimes op hoofdlijnen gelijk zijn, zijn er ook een groot aantal 
verschillen.. De verschillen lijken bij de implementatie in de Bmw beperkt (met 
namee het registratievereiste voor biociden). Er zal echter een groot aantal 
verschillenn in uitvoeringsregelgeving worden geïmplementeerd. Dat betekent 
bijvoorbeeldd dat reclame- en etiketteringsvoorschriften voor biociden anders 
zullenn zijn dan voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook de toelatingsbeoordeling 
zall  verschillen vanwege verschillen in de beginselen voor de beoordeling. Dit 
betekentt dat voor de voorschriften voor biociden andere criteria gelden dan voor 
gewasbeschermingsmiddelen.. Deze verschillen in regimes dragen bij aan het 
minderr toegankelijk maken van de Bmw en kunnen tot onduidelijkheden leiden. 

19.55 Sturing 

19.5.119.5.1 Het ontbreken van een koppeling van de toelating met het 
stimulerenstimuleren van alternatieven 

Hett toelatingsinstrument wordt niet gebruikt om minder nadelige 
bestrijdingsmiddelenn of -methoden te stimuleren of om het gebruik van middelen 
tee beperken. Niet alleen ontbreekt in de normstelling een vergelijking met 
alternatievenn (alternatieventoetsing of substitutiebeginsel) maar ook ontbreken 
stimuleringsregelingenn voor de toelatingaanvrager van minder schadelijke 
middelen,, bijvoorbeeld op het gebied van lengte of kosten van 
aanvraagprocedures. . 

Enkelee regelingen illustreren dat het stimuleren bij de professionele gebruiker 
vann de toepassing van alternatieve middelen of methoden, door de toelating te 
combinerenn met andere instrumenten, kan werken. Zie daarvoor de financiële 
'crosss compliance'-regeling en de regeling voor grondontsmettingsmiddelen en 
voorr dichloorvos (gebruiksbeperking door verstrekking bij vergunning of op 
recept,, met beperking van de toepassingsfrequentie). 

Hett vereiste inzake het waar mogelijk toepassen van beginselen van 
geïntegreerdee bestrijding heeft voor gewasbeschermingsmiddelen nog weinig of 
geenn invulling gekregen. Voor biociden geldt eenzelfde vereiste (rationele 
toepassingg van maatregelen ter beperking tot het strikt noodzakelijke) (art. 5, 
tweedee lid, Bmw). 

Voorr de gebruikers is op of bij het product geen of zeer beperkte informatie 
beschikbaarr over neveneffecten van het gebruik van het product of over 
alternatieven.. Ook anderszins is met name voor de particulier weinig 
toegankelijkee informatie beschikbaar. De toelatinghouder wordt, met 
uitzonderingg van beperkte etiketteringsvereisten, niet verplicht tot voorlichting. 
Dee voorlichting van overheidszijde is zeer beperkt, met name voor toepassingen 
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buitenn de landbouw. 
Hett in aanvulling op de toelating inzetten van andere instrumenten, 

bijvoorbeeldd via heffingen of certificering, is afwezig of nog weinig ontwikkeld. 

19.5.219.5.2 Het ontbreken van sturing in het beleid 

Hett toelatingsinstrument is binnen het bestrijdingsmiddelenbeleid weinig gericht 
ingezett ter realisering van beleidsdoelstellingen met het oog op nevenwerkingen. 
Inn de planperiode van het MJP-G is niet systematisch gewerkt aan het saneren 
vann het middelenpakket of aan het stimuleren van alternatieven. De uiteindelijke 
toepassing,, na een periode van uitstel, van toelatingscriteria lijk t als een 
verrassingg te komen en een onvoldoende breed of effectief gewasbeschermings-
middelenpakkett dreigt over te blijven. Dit leidt, mede door druk vanuit de 
Kamer,, tot een wisselvallig beleid, van incident naar incident, waarbij alle 
juridischee zeilen worden bijgezet om middelen nog op de markt te houden. Het 
toelatingsbeleidd wordt beschouwd als een belemmering voor het handhaven van 
eenn breed middelenpakket. 

Hoewell  de voorbeelden schaars zijn, blijkt uit evaluaties dat sturing via het 
toelatingsbeleidd tot op zekere hoogte mogelijk is (grondontsmetting met 
vergunning,, dichloorvos op recept, 'cross compliance' in mais). De toelating 
wordtt daarbij gecombineerd met andere instrumenten. Het is opmerkelijk dat 
dezee aanpak in nieuwe beleidsvoornemens geen vervolg lijk t te vinden. Zo is 
bijvoorbeeldd ook voor de middelen die in 2003 via een vrijstelling zijn toegelaten 
omdatt ze niet aan de toelatingscriteria voldoen, niet een vergunningen- of een 
receptenstelsell  toegepast. 

Voorr de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw 
ontbreektt een landelijke sturing. Uit de evaluatie van het convenant Openbaar 
groenn blijkt dat deze overeenkomst onvoldoende sturend werkte. 

Ookk voor biociden ontbreekt, behalve voor enkele speerpunten, een sturend 
beleid.. Op dit gebied is nog veel onbekend. 

Gezienn de kenmerken van de toelating zijn de sturingsmogelijkheden van dit 
instrumentt wel beperkt. Behalve de gerichtheid van de toelating op het 
afzonderlijkee product, speelt mee dat in het toelatingsstelsel van de Bmw het 
voorall  toelatingaanvragers en toelatinghouders zijn die sturen met de beslissingen 
diee zij nemen inzake aanvragen en gegevenslevering. Daarom zijn aanvullende 
instrumentenn nodig om een productbeleid te voeren dat voldoet aan milieu- en 
landbouwdoelstellingen,, onder meer voor de 'kleine toepassingen'. 

19.5.319.5.3 Beperkte aanvullende werking van andere regelgeving 

Dee afstemming van de normstelling bij toelating met de normen van andere 
wettelijkee kaders is niet altijd helder. Het gebruik van toegelaten middelen kan 
daardoorr leiden tot overschrijding van normstelling vanuit andere wettelijke 
kaders. . 

Hoewell  bij de toelatingsbeoordeling veiligheidsmarges worden ingebouwd, 
iss de landelijke toelatingsbeoordeling en -besluitvorming niet toegesneden op 
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toepassingg in plaatselijke specifieke situaties of omstandigheden, zoals een zeer 
kwetsbaarr gebied of een concentratiegebied. Het toelatingsinstrument vereist 
aanvullendee werking van andere regelgeving ter bescherming van mens en 
milieu.. Deze aanvullende werking vertoont lacunes, onder meer vanwege de 
beperkingg van het Wm-begrip inrichting en vanwege de interpretatie van het 
begripp lozing. De aanvullende werking is soms ook onduidelijk, bijvoorbeeld bij 
dee provinciale milieuverordening. 

Gebrekenn in de afstemming van normen van de Bmw (productgericht) met 
diee van andere wettelijke kaders dragen ertoe bij dat in andere wettelijke kaders 
meerr regels of maatregelen (oppervlaktewaterkwaliteit, drinkwater, flora en 
fauna)) moeten worden ingezet met het oog op effecten van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelenn die in het kader van de Bmw zijn toegestaan. 




