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Deell  V Afrondin g 

27.. Conclusies en aanbevelingen 

27.11 Inleiding 

Inn dit afrondende deel worden hiervoor getrokken conclusies bijeengebracht. De 
behandelingg van het relevante EG-recht in deel II heeft geleid tot inzicht in de 
communautairee mogelijkheden en beperkingen voor het nationale toelatings-
stelsel.. De behandeling van het Nederlandse toelatingsstelsel in deel III heeft 
conclusiess opgeleverd over de Bmw, de Bmw-uitvoeringsregelgeving, de Bmw-
uitvoeringspraktijk,, de overige regelgeving inzake bestrijdingsmiddelen en het 
Nederlandsee beleid. De bestudering van het registratiestelsel voor bestrijdings-
middelenn in de Verenigde Staten in deel IV heeft een beeld gegeven van een 
anderr toelatingsstelsel en heeft ideeën opgeleverd die mogelijk bruikbaar zijn 
binnenn het Nederlandse stelsel. Deze ideeën worden nu bezien op de mogelijke 
betekeniss voor het Nederlandse stelsel, mede gezien het EG-rechtelijke kader. 

Hett materiaal van de hoofdstukken 8 (conclusies EG-recht bestrijdings-
middelen),, 16 (conclusies Bmw), 19 (knelpunten bij de toelating) en 26 
(conclusiess verschillen FIFRA - Bmw) wordt bijeengebracht in een knelpunt-
gewijzee behandeling, in rechtsvergelijkend perspectief. Richtinggevend voor de 
afrondingg is de probleemstelling van het onderzoek: 

Iss het toelatingsinstrument van de Bestrijdingsmiddelenwet een juridisch adequaat 
instrumentt voor het voeren van een uit milieu-oogpunt verantwoord toelatings-
beleid?? Zo nee, welke wijzigingen van dit instrument kunnen tot een verbetering 
bijdragen?? Wordt het instrument op juiste wijze toegepast? 

27.22 De knelpunten in rechtsvergelijkend perspectief 

27.2.127.2.1 Gebreken in de implementatie van richtlijn 91/414 

Dee implementatie van richtlijn 91/414 heeft op diverse punten geleid tot een 
verhelderingg van de structuur van de Bmw en tot een verduidelijking van 
instrumentenn en procedures. Uit de implementatiewet en uit latere wets- en 
regelgevingswijzigingenn kan echter ook worden geconcludeerd dat de wet- en 
regelgevingg op diverse punten niet in overeenstemming is met richtlijn 91/414, 
onderr meer omdat bevoegdheden te ruim zijn omschreven (knelpunt 19.1.4). 

Conclusies Conclusies 
Dee implementatie is op de volgende punten onvolledig of anderszins onjuist: 

dee Bmw verleent in art. 2, vijfde lid, te veel discretionaire bevoegdheden 
aann het CTB bij het wijzigen van voorschriften; 
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dee Bmw verleent in art. 16a aan de betrokken minister een te ruime 
bevoegdheidd bij het verlenen van vrijstelling of ontheffing voor nood-
situaties; ; 
dee zeer ruime vrijstellings- of ontheffmgsbevoegdheid van art. 16aa is in 
strijdd met de richtlijn; 
dee Bmw (art. 15, eerste lid jo. Bm-besluit art. 18, eerste lid) verleent het 
CTBB een te ruime bevoegdheid bij de ontheffing voor proefdoeleinden; 
dee richtlijnbepalingen inzake juist gebruik en geïntegreerde bestrijding (art. 
3,, derde lid) zijn niet respectievelijk gebrekkig geïmplementeerd in art. 5, 
tweedee lid; 
dee ambtshalve toelating van art. 9 Bmw past niet in het stelsel van de 
richtlijn; ; 
aann de uitbreidingstoelating is in art. 5, zevende lid, met een beroep op de 
overgangsregeling,, een ruimere invulling gegeven dan de richtlijn hiermee 
beoogt; ; 
voorr de aanwijzing van stoffen en de van rechtswege toelating van middelen 
iss een beroep gedaan op het overgangsrecht; de richtlijn kent deze 
instrumentenn niet. 

Aangenomenn moet worden dat het merendeel van de betreffende richtlijn-
bepalingenn zodanig onvoorwaardelijk en nauwkeurig is dat, bij een beroep op de 
betreffendee richtlijnbepalingen, de rechter deze rechtstreeks of richtlijnconform 
zall  toepassen. De CBB-jurisprudentie inzake de richtlijncriteria en inzake de 
opgebruiktermijn,, en de uitspraak van de CBB-voorzieningenrechter inzake art. 
16aa,, wijzen daarop. 

27.2.227.2.2 De interpretatie van het overgangsrecht van richtlijn 91/414 

Dee Nederlandse wet- en regelgever heeft het overgangsrecht van richtlijn 91/414 
inn de loop van de tijd steeds ruimer geïnterpreteerd en daarmee meer dis-
cretionairee bevoegdheden geschapen waarmee wordt afgeweken van richtlijn 
91/414.. Op basis daarvan wordt het tot dan toe gevoerde Nederlandse bestrij-
dingsmiddelenbeleidd afgezwakt of wordt beleid uitgesteld, waarbij het voormalige 
Nederlandsee beleid wordt gekarakteriseerd als 'vooruitlopend' op de richtlijn. 
Gedurendee de lange overgangsperiode van de richtlijn (voor de EG-besluit-
vormingg over de stoffen) verwijdert het Nederlandse beleid zich daarmee van de 
richtlijndoelstellingg inzake een hoog beschermingsniveau (knelpunt 19.4.2). 

Hett meest duidelijk blijkt dit bij het opschorten van de herbeoordeling en de 
vann aanwijzing van circa 250 van de circa 300 bestaande stoffen. Daaraan vooraf 
gingg het veelvuldig gebruik van overgangsbepalingen (eerst in uitvoerings-
regelgevingg en later in de wet zelf), het introduceren van het criterium land-
bouwkundigee onmisbaarheid, het versoepelen van de uitbreidingstoelating en het 
inn de wet opnemen van een nieuwe vrijstellings- en ontheffmgsbepaling met het 
oogg op dringende landbouwbelangen. 

Uitt de totstandkoming van de Bmw-wijzigingen blijkt dat de interpretatie 
doorr de regering van het overgangsrecht van art. 8 van richtlijn 91/414 in de 
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loopp van de tijd verandert. Art. 8, tweede en derde lid, jo. art. 4, eerste lid, zijn 
enigszinss onduidelijk geformuleerd en doen de vraag rijzen of bij herbeoordeling 
vann middelen op basis van bestaande, nog niet communautair beoordeelde stof-
fen,, de toelatingscriteria dienen te worden toegepast. Aanvankelijk neemt de 
regeringg het standpunt in dat de richtlijn, inclusief het overgangsrecht, niet de 
ruimtee biedt om de indertijd in de Bmw opgenomen alternatieventoets te blijven 
hanteren.. Vervolgens wordt het standpunt ingenomen dat de Uniforme begin-
selen,, behalve voor de middelen op basis van stoffen op de EG-lijst, niet hoeven 
tee worden toegepast en dat dit ruimte biedt voor het invoeren van een criterium 
inzakee landbouwkundige onmisbaarheid. Het uiteindelijke standpunt dat 'zonder 
meer'' kan worden toegelaten, leidt ertoe dat nieuwe instrumenten worden 
geschapenn die de richtlijn niet kent dan wel dat instrumenten anders worden 
gehanteerdd dan de richtlijn beoogt. 

Hett CBB overweegt in 1998 dat de wetgever bij de implementatie van 
richtlijnn 91/414 een strikte uitleg gaf aan de eigen discretionaire bevoegdheid. De 
Raadd van State neemt bij de implementatie van de Biocidenrichtlijn het standpunt 
inn dat gedurende de overgangsperiode geen nieuw beleid mag worden ingezet dat 
afwijktt van de richtlijn. De Nederlandse wet- en regelgever werd echter gesterkt 
inn zijn aanpak door een weinig duidelijke uitspraak van het Hof van Justitie 
inzakee onderzoek gedurende de overgangsperiode (zaak C-306/98), door het op 
EG-niveauu tot stand komen van een commissierichtlijn inzake 'essential use' en 
doorr het uitblijven van commentaar op Nederlandse wijzigingsvoorstellen. De 
voorzieningenrechterr van het CBB oordeelt begin 2004 dat ook gedurende de 
overgangsperiodee bij herbeoordelingen de richtlijncriteria moeten worden 
toegepast. . 

Conclusie Conclusie 
Mett deze interpretaties van het overgangsrecht treedt het 'neveneffect' op dat de 
EG-harmonisatiee voor gewasbeschermingsmiddelen een vertraging in de toe-
passingg van actuele normen tot gevolg heeft, waardoor de beschermings-
doelstellingg in de Nederlandse bestrijdingsmiddelenregelgeving verzwakt. Voor 
eenn zo ruime interpretatie van het overgangsrecht, waarbij richtlijncriteria bij 
herbeoordelingenn niet worden toegepast, lijk t richtlijn 91/414 niet de ruimte te 
bieden.. De ruime interpretatie van het overgangsrecht sneuvelt bij de voor-
zieningenrechterr in verband met de toepassing van een ruime ontheffmgregeling. 

27.2.327.2.3 Onjuiste overgangsbepalingen en het onjuiste gebruik van 
instrumenten;instrumenten; de correctie door de rechter 

Zowell  de wet- en regelgeving inzake bestrijdingsmiddelen, als het CTB-beleid en 
dee toelatingspraktijk waren de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van toetsing 
doorr het CBB. De uitspraken van de rechter werden deels gevolgd door wets-
wijzigingenn om beleidsdoelstellingen toch te realiseren (knelpunt 19.2.1). 
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Conclusies Conclusies 
Inn de periode 1998 - 2003 is voor de volgende instrumenten het onjuiste gebruik 
gecorrigeerdd door het CBB (of de president/voorzieningenrechter CBB): 

diversee overgangsbepalingen: drie maal wordt een overgangsregeling 
onverbindendd verklaard of geschorst wegens strijd met de wet; 
dee verlenging: bij verlenging moeten dezelfde criteria worden toegepast als 
bijj  toelating; 
dee procedurele verlenging: (de voorzieningenrechter van) het CBB 
formuleertt in meerdere uitspraken criteria voor een meer restrictief gebruik 
vann de procedurele verlenging; 
hett CTB-beleid inzake opgebruik- en aflevertermijnen: de voorzieningen-
rechterr CBB oordeelt dit in strijd met de wet; 

-- de CTB-prioriteitstelling: het CBB oordeelt in 2002 dat dit prioriteit-
steill  ing sbeleid in strijd is met de wet; 
hett reguleren van grondontsmettingsmiddelen: hoeveelheidsregulering zonder 
milieutoetss is in strijd met het systeem van de richtlijn zoals geïmple-
menteerdd in de wet, aldus de voorzieningenrechter CBB; 

Dee Bmw werd al met al een lappendeken, met vele bijzondere - of uitzonderings-
regelingen,, waaronder de van rechtswege toelating en de vrijstellings- of 
ontheffingsregeling.. Het gevolg daarvan is dat het merendeel van de toelatingen 
vann bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn door een uitzonderingsbepaling 
wordtt gereguleerd. 

27.2.427.2.4 De beperking van de toelating als preventieve toets 

Geconstateerdd is dat in het Nederlandse toelatingsstelsel onvoldoende 
instrumentenn zijn ingebouwd om de beperkingen te compenseren die de toelating 
alss preventieve toets, voorafgaand aan het op de markt brengen, heeft (knelpunt 
19.1.2).. De toelatingsbeoordeling gebeurt voor een groot deel op basis van 
modellen.. Aan dee toelating is geen structureel onderzoek na toelating gekoppeld. 
Zoo heeft noch het bestuur noch de toelatinghouder een verplichting tot moni-
toringg van de verspreiding van (de residuen van) een toegelaten middel in het 
milieuu of tot onderzoek naar lange-termijn-effecten van het gebruik in de 
praktijk.. Met het oog op deze beperkingen wordt hier ingegaan op de onder-
werpenn monitoring en nieuwe gegevens na toelating. 

27.2.4.127.2.4.1 Monitoring en het gebruik van meetgegevens 
Dee Bmw bevat geen momtoringvereisten. In de Bmw-regelgeving zijn alleen voor 
hett vóórkomen in grondwater criteria opgenomen en in uitvoeringsregels 
uitgewerktt voor gemeten concentraties en veldstudies. 

Monitoringg van het vóórkomen van bestrijdingsmiddelen in het milieu 
gebeurtt in Nederland veelal door regionale overheden, niet gekoppeld aan de 
toelating,, en betreft niet alle milieucompartimenten. Bij incidentele rapportage 
vann meetgegevens aan het CTB rijst de vraag of de gemeten effecten wel 
veroorzaaktt zijn door gebruik conform de voorschriften. Het CTB geeft in zijn 
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Handleidingg (HTB) criteria aan voor het gebruik van meetgegevens en meldt dat 
hett werkt aan een procedure voor het systematisch inventariseren en gebruiken 
vann meetgegevens. 

Dee FIFRA bevat, voor de EPA en/of de betreffende minister, onderzoeks- en 
monitoringstaken.. De wet verplicht de EPA tot het, in samenwerking met 
anderen,, tot stand brengen van een nationaal monitoringplan en tot het uitvoeren 
vann monitoring voorzover nodig voor de uitvoering van de wet. Daarbij gaat het 
omm alle milieucompartimenten, inclusief de mens, en om het monitoren van 
incidenten.. Bij de toelatingsvereisten gaat de FIFRA niet specifiek in op 
meetgegevens,, maar wel wordt, onder meer voor de 'reregistration', vereist dat 
'alll  other available data' welke de EPA relevant acht, worden meegenomen. 

Inn de EG is de systematische monitoring van het vóórkomen in het milieu 
geenn algemeen toelatingsvereiste. Daarom is het de vraag of een voorschrift op 
ditt gebied bij toelating gesteld kan worden. Aannemelijk lijk t dat dit wel kan als 
lidstaatspecifiekee (agrarische of ecologische) omstandigheden dan wel bepaalde 
gegevenss over de neveneffecten van een middel daartoe aanleiding geven. 

Dee toelatingscriteria van de richtlijnen vereisen dat residuen in het milieu 
kunnenn worden bepaald. Bovendien moeten lidstaten ingevolge de Uniforme 
beginselenn bij de evaluatie 'rekening houden met andere relevante technische en 
wetenschappelijkee informatie' waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken', 
onderr meer in verband met residuen (Ub A.2.c). 

Dee richtlijnen stellen alleen voor het grondwater expliciete eisen inzake 
meetgegevens.. Uniform beginsel B.2.5.1.2 vereist dat bij evaluatie ook die 
monitoringdataa in aanmerking worden genomen die afkomstig zijn van het 
toezichtt op de aan- of afwezigheid van de werkzame stof en relevante afbraak-
productenn als gevolg van vroeger gebruik van middelen met dezelfde werkzame 
stoff  of met dezelfde residuen. Een verplichting tot monitoring of ander 
onderzoekk lijk t ook voort te vloeien uit beginsel C.l.5 dat vereist dat lidstaten 
eropp toezien dat de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op lange termijn 
geenn gevolgen heeft voor de rijkdom en diversiteit van andere soorten dan 
doelsoorten. . 

Dee systematiek van de EG-toelatingscriteria houdt in dat negatieve resultaten 
vann model-onderzoek buiten toepassing kunnen blijven indien positieve resultaten 
opp basis van veldproeven kunnen worden aangetoond. Voor negatieve resultaten 
vann monitoring, ontbreekt in de beoordelingssystematiek van de richtlijnen een 
vergelijkbaree correctie. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Inn vergelijking met de FIFRA is in het kader van de Bmw de monitoring van 
residuenn van bestrijdingsmiddelen in het milieu onderbelicht. Ter 
compensatiee van de beperkingen van de toelating als preventieve toets 
zoudenn kwalitatief goede meetgegevens na toelating structureel als relevante 
gegevenss bij een herbeoordeling dienen te worden betrokken. 
Dee richtlijnen bevatten geen algemene monitoringsverplichting voor de 
toelatinghouder. . 
Dee toelatingsrichtlijnen vereisen monitoring van effecten op het grondwater. 
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Ookk het Ub-vereiste inzake lange-termijneffecten op niet-doelsoorten lijk t 
monitoring-- of andere onderzoekseisen in te houden. 
Aangenomenn moet worden dat monitoringgegevens die beschikbaar zijn en 
diee kwalitatief goed zijn, ingevolge de toelatingsrichtlijnen als relevante 
informatiee moeten worden meegenomen bij de beoordeling. 
Hett verdient aanbeveling de monitoring van (residuen van) bestrijdings-
middelenn in het milieu systematisch en gecoördineerd op te zetten, gericht op 
terugkoppelingg naar de toelatingsbesluitvorming, met kwaliteitscriteria voor 
hett gebruik van deze gegevens. Lange-termijn-effecten op niet-doelsoorten 
vereisen,, gezien de Uniforme beginselen, afzonderlijke aandacht. 
Dee wenselijkheid van het monitoren van incidenten dient te worden 
nagegaan,, zowel voor gewasbeschermingsmiddelen als voor biociden. De 
instantiee die in het kader van de Biocidenrichtlijn de informatieverstrekking 
inzakee vergiftigingen dient te coördineren, kan hierbij mogelijk een rol 
vervullen. . 

27.2.4.227.2.4.2 Nieuwe gegevens na toelating 
Dee Bmw verplicht de toelatinghouder mededeling te doen aan het CTB van 
nieuwee gegevens die na toelating worden verkregen over mogelijke gevaarlijke 
gevolgenn van een middel (of de residuen daarvan) voor mens of milieu (art. 9a). 
Eenn sanctie op het overtreden van deze bepaling ontbreekt. 

Dee betrokken minister kan regels stellen voor de uitvoering van dit voor-
schrift,, maar deze zijn krachtens de Bmw niet gesteld. De HTB bevat over dit 
onderwerpp een korte alinea, die weinig toevoegt aan de wettekst. In de praktijk 
lijk tt deze bepaling weinig betekenis te hebben. Het CTB geeft aan dat tussendoor 
meldenn niet of nauwelijks voorkomt en dat zicht op de naleving ontbreekt. 

Dee richtlijnen 91/414 (art. 7) en 98/8 (art. 14) verplichten de toelatinghouder 
tott het op de hoogte brengen van de toelatingsinstantie van nieuwe gegevens. 

Dee FIFRA (§ 136d(a)(2)) verplicht de registratiehouder die na toelating 
beschiktt over aanvullende gegevens inzake onredelijke nadelige effecten, tot het 
leverenn van informatie daarover. De EPA legt deze verplichting ruim uit, in een 
gedetailleerdee beleidsnotitie en beleidsregels op basis daarvan in de C.F.R. Het 
niett voldoen aan dit FIFRA-voorschrift is strafbaar. De meldingen, zo blijkt uit 
rapportage,, betreffen studies of rapporten en meldingen van incidenten. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Voorr de Bmw-toelating ontbreekt, anders dan bij de FIFRA-registratie, 
beleidd waarmee inhoud wordt gegeven aan de verplichting dat nieuwe 
gegevens,, verkregen na toelating, ook geleverd worden aan de 
toelatingsinstantie. . 
Beleidsregelss daarvoor zouden in de HTB kunnen worden neergelegd. Deze 
uitwerkingg dient te passen in het (ruime) kader dat de toelatingsrichtlijnen 
daarvoorr geven. Jaarlijkse rapportage zou duidelijkheid kunnen geven over 
dee betekenis van dit voorschrift. 
Hett ontbreken van de strafbaarstelling van overtreding van het voorschrift, 
iss niet in overeenstemming met de toelatingsrichtlijnen. 
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27.2.527.2.5 Lacunes en beperkingen in de Bmw-normstelling en -beoordeling 

Zowell  in de normstelling als in de beoordeling is er een aantal lacunes en 
beperkingenn waardoor schadelijke of niet aanvaardbare neveneffecten van 
bestrijdingsmiddelengebruikk onderbelicht kunnen zijn (knelpunten 19.1.1 en 
19.1.2). . 

27.2.5.127.2.5.1 Doorwerking van nieuwe inzichten in de normstelling 
Geconstateerdd is dat in het kader van de Bmw de toelatingscriteria per 
afzonderlijkk middel worden gehanteerd. Dit betekent dat aggregatie-effecten bij 
blootstellingg (blootstelling aan een middel via verschillende wegen, bijvoorbeeld 
voedingg en drinkwater of lucht) niet worden meegenomen. Ook cumulatie-effect-
enn (blootstelling aan verschillende middelen met eenzelfde toxische effect) 
wordenn niet meegenomen. Hoewel de toelatingscriteria uitgaan van beoordeling 
naarr de stand van wetenschap en techniek, bevat de Bmw geen regeling inzake 
hett doorwerken van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Behalve aan de 
genoemdee aggregatie- en cumulatie-effecten kan hierbij bijvoorbeeld gedacht 
wordenn aan nieuwe inzichten inzake hormoonverstorende effecten van 
bestrijdingsmiddelen. . 

Inn het kader van de FIFRA moeten, sinds de wetswijziging van 1996, bij het 
vaststellenn van residunormen andere blootstellingsroutes (aggregate exposure) 
wordenn betrokken. Bovendien moet de beschikbare informatie over cumulatieve 
effectenn van stoffen met dezelfde toxiciteitsmechanismen worden meegenomen. 
Hiertoee heeft de EPA sindsdien nieuwe evaluatiemethoden ontwikkeld en her-
beoordelingg op basis hiervan is gaande. De FIFRA bevat bovendien een alge-
menee verplichting tot het doen van onderzoek dat nodig is voor het uitvoeren van 
dee wet. Onderzoeksbudgetten en planningen op dit gebied zijn vastgelegd in de 
wet,, onder meer met het oog op hormoonverstorende effecten. 

Vann de toelatingsrichtlijnen bevat alleen de Biocidenrichtlijn een eerste, 
beperktee aanzet voor het beoordelen van cumulatieve effecten. Art. 10, eerste 
lid,, Biocidenrichtlijn, vereist dat bij de beoordeling van de werkzame stof 
rekeningg wordt gehouden met het gecumuleerde effect van het gebruik van 
biocidenn die dezelfde werkzame stoffen bevatten. Voor de beoordeling van het 
middell  bepaalt Gemeenschappelijk beginsel 33 dat bij evaluatie rekening moet 
wordenn gehouden met stoffen met analoge gebruiks- en blootstellingspatronen of 
mett vergelijkbare eigenschappen. Richtlijn 91/414 bevat geen duidelijke vereisten 
opp dit gebied. De Commissie constateert in de mededeling 'Op weg naar een 
thematischee strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden' (2002) dat 
'potentiëlee additieve of synergetische effecten van mengsels van verscheidene 
werkzamee stoffen slechts in zeer geringe mate worden geëvalueerd'. Uit een 
eerderee Commissierapportage over richtlijn 91/414 bleek dat de ontwikkeling van 
beoordelingsmodellenn in de VS wordt afgewacht. 

Nieuwee inzichten kunnen deels in de beoordeling doorwerken via 'guidance 
documents'.. De ontwikkeling van testmethoden voor hormoonverstorende 
effectenn laat zien dat dit een zaak van zeer lange termijn kan zijn. 
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ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Dee EG- en de Bmw-normstelling lopen met betrekking tot de beoordeling 
vann aggregatie- en cumulatie-effecten achter bij de FIFRA. De Bmw-criteria 
richtenn zich niet op geaggregeerde blootstelling of op cumulatie-effecten. 
Alleenn de Biocidenrichtlijn bevat hiertoe een voorzichtige aanzet, waarvan 
bijj  de uitwerking van deze richtlijn nog moet blijken wat deze voorstelt. 
Hoewell  de criteria en beginselen van de toelatingsrichtlijnen de lidstaten 
ruimtee lijken te bieden voor het meewegen van cumulatie- en aggregatie-
effecten,, zullen ook de dossiervereisten in de richtlijnbijlagen daarop moeten 
wordenn afgestemd. Het verdient daarom aanbeveling dat de regering bij de 
aanhangigee wijziging van richtlijn 91/414 het rekening houden met 
geaggregeerdee blootstelling en met cumulatie van middelen met dezelfde 
toxischee werking, als wijzigingsvoorstel inbrengt dan wel voorstellen daartoe 
ondersteunt. . 
Dee planning van onderzoek naar en het in de beoordeling doorwerken van 
nieuwee wetenschappelijke inzichten is in de VS duidelijker geregeld. Het 
verdientt aanbeveling te overwegen onderzoeksprogramma's die essentieel 
zijnn voor het realiseren van de Bmw-doelstellingen in de Bmw-regelgeving 
tee integreren. 

27.2.5.227.2.5.2 Residubeoordeling gericht op kwetsbare groepen 
Dee F/F/M/FFDCA-residunormstelling houdt sinds 1996, op basis van nieuwe 
wetenschappelijkee inzichten, rekening met kwetsbare groepen, in het bijzonder 
kinderen.. De wet vereist, naast het toepassen van veiligheidsfactoren, een 
toegespitstee normstelling, mede gebaseerd op onderzoek naar voedingspatronen 
vann kinderen. 

Voorr producten waarvoor geen norm is vastgesteld, hanteert de FIFRA een 
'nultolerantie'' inhoudende dat een product 'unsafe' is indien daarin een residu 
wordtt getraceerd terwijl geen norm is vastgesteld. 

Dee £G-residunormstelling kent wel bepaalde veiligheidsfactoren maar geen 
specifiekee op kwetsbare groepen toegespitste normstelling. In navolging van de 
scherperee normstelling in de VS kwamen wel residurichtlijnen met strenge 
vereistenn voor babyvoeding tot stand. 

Uitt de 'vrij-verkeersbepaling' van richtlijn 91/414, art. 4, eerste lid, vloeit 
voortt dat voor te importeren producten een lidstaatbevoegdheid tot het afwijken 
vann vastgestelde (voorlopige) maximumresidugehalten ontbreekt. Wel kunnen in 
hett kader van de wederzijdse erkenning aan een toelating gebruiksbeperkingen 
wordenn gekoppeld vanwege verschillen in voedingsgewoonten (richtlijn 91/414, 
art.. 10, eerste lid). Voorstellen voor nieuwe EG-regelgeving op residugebied 
voorzienn een verdere centralisatie op communautair niveau van de residu-
normstelling. . 

Dee 5/nw-residubeoordeling kent, in navolging van de EG-normstelling, geen 
specifiekee criteria voor kwetsbare groepen. Gezien de 'vrij-verkeersbepaling' 
ontbreektt een lidstaatbevoegdheid tot afwijkende normstelling voor producten 
waarvoorr op EG-niveau een norm is vastgesteld. 

Dee voorheen in de Bmw opgenomen 'nultolerantie' verviel in 1995. Sinds 
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hett loslaten van deze norm is alleen sprake van een ondeugdelijk product indien 
eenn vastgestelde norm wordt overschreden. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Gewijzigdee wetenschappelijke inzichten hebben in de VS geleid tot een 
ingrijpendee wetswijziging waarin de systematiek voor de residunormstelling 
iss aangepast vanwege de effecten op kwetsbare groepen. In de Bmw en in de 
EGG heeft een dergelijke structurele wijziging niet plaatsgevonden. 
Dee discretionaire bevoegdheid voor het afwijken door lidstaten van de EG-
residunormstellingg is zeer beperkt. 
Hett verdient aanbeveling dat de Nederlandse regering op EG-niveau het in 
overeenstemmingg brengen van de residubeoordeling met de actuele stand van 
wetenschapp en techniek bepleit. 

27.2.5.327.2.5.3 Beoordeling van gebruik overeenkomstig de praktijk 
Dee Bmw gaat voor de beoordeling van de effecten van het bestrijdingsmiddelen-
gebruikk uit van gebruik overeenkomstig de voorschriften (overeenkomstig het 
bepaaldee bij of krachtens de Bmw). Voor biociden moet daarbij tevens rekening 
wordenn gehouden met 'alle omstandigheden waaronder het biocide normaliter 
gebruiktt wordt' (Bmw, art. 3, eerste en derde lid). 

Eenn voorstel tot Bmw-wijziging waarin bepaalde vormen van misbruik een 
redenn konden zijn voor intrekking, werd in 1992 door de regering ingetrokken. 
Naarr de mening van de regering kon deze intrekkingsgrond niet worden 
gehandhaafdd gezien het in richtlijn 91/414 ontbreken van een dergelijke 
intrekkingsgrond. . 

Dee FIFRA bevat een afzonderlijk toelatingscriterium voor het gebruik: 'when 
usedd in accordance with widespread and commonly recognized practice it will 
nott generally cause unreasonable adverse effects on the environment' (FIFRA § 
136a(c)(5)). . 

RichtlijnRichtlijn 91/414 bepaalt dat bij de toelatingsbeoordeling ook 'rekening wordt 
gehoudenn met alle normale omstandigheden waaronder het (middel) kan worden 
gebruikt'' (art. 4, eerste lid; vergelijkbaar: richtlijn 98/8, art. 5, eerste lid). 
Daarnaastt moet bij de toepassing van modellen worden uitgegaan van realistische 
parameterss en veronderstellingen, waarbij de eerste evaluatie moet steunen op 
'realistischee omstandigheden' voor het gebruik, terwijl een 'repeat-evaluatie' een 
realistischh 'worst case'-scenario moet opleveren (Ub B.l.2 en B.l.4; 
vergelijkbaar:: Gemeenschappelijke beginselen (Gb) 33 en 55). 

Conclusies Conclusies 
Dee FIFRA-formulering (widespread and commonly recognized practice) is 
ruimerr dan die van de toelatingsrichtlijnen (alle normale omstandigheden 
waaronderr een middel kan worden gebruikt). Meer dan de EG-formulering 
lijk tt de FIFRA-formulering ook veel voorkomend misbruik te kunnen 
omvatten. . 
Art.. 3 Bmw vormt voor gewasbeschermingsmiddelen een onvoldoende 
implementatiee van art. 4 van richüijn 91/414, omdat een toevoeging 
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ontbreektt inzake het rekening houden met normale omstandigheden van het 
gebruik. . 
Omdatt het gebruik in de praktijk, gezien de toelatingsrichtlijnen, dient mee 
tee wegen bij de toelatingsbeoordeling en omdat de richtlijnen een 'juist 
gebruik'' veronderstellen, is niet uitgesloten dat dit onder omstandigheden 
medee een reden kan zijn tot beëindiging van een toelating. Omdat een 
explicietee formulering op dit punt de voorkeur heeft, verdient het 
aanbevelingg dat de regering bij de wijziging van richtlijn 91/414 bepaalde 
vormenn van misbruik als mogelijke intrekkingsgrond voorstelt. Dit zou 
kunnenn gebeuren in samenhang met de uitwerking van de bepalingen inzake 
'juistt gebruik'. 

27.2.5.427.2.5.4 Het gebruik van openbare gegevens 
Dee Smw-toelatingsbeoordeling vindt in principe plaats op basis van evaluatie van 
dee gegevens die de toelatingaanvrager of -houder levert. De Bmw zwijgt over het 
bijj  de beoordeling betrekken van andere dan door de toelatinghouder geleverde -
openbaree - gegevens. De HTB behandelt alleen criteria voor het meenemen van 
meetgegevens. . 

Uitt onderzoek is naar voren gekomen dat de resultaten van door de toela-
tinghouderr geleverd onderzoek kunnen verschillen van openbare onderzoeken. 

Inn de EG-regelgeving bepaalt Uniform beginsel A.2c dat lidstaten rekening 
moetenn houden met andere relevante technische en wetenschappelijke informatie 
waaroverr zij redelijkerwijs kunnen beschikken in verband met de werking van 
hett middel of de mogelijke schadelijke effecten. Gemeenschappelijk beginsel 7 
bevatt een vergelijkbaar vereiste voor de informatie 'waarvan zij redelijkerwijs op 
dee hoogte kunnen zijn'. 

Dee richtlijnen bevatten geen verplichting voor de toelatinghouder tot levering 
vann andere informatie. Het 'technical guidance document on data requirements 
forr active substances and biocidal products' bepaalt in par. 1.2 wel dat de toe-
latingaanvragerr verantwoordelijk is voor data van alle bronnen waar hij of zij 
redelijkerwijss toegang tot heeft. Lidstaten en belangengroepen dienen aan de 
lidstaatt die de risicobeoordeling verricht, andere relevante data waar zij (en niet 
dee toelatinghouder) toegang toe hebben, over te leggen, aldus dit document. 

Dee FIFRA en de FFDCA bevatten bepalingen inzake het door de EPA, naast 
dee gegevens van de toelatinghouder, bij de beoordeling betrekken van 'all other 
availablee information' (FIFRA § 136a-1(g)). Daarnaast kunnen bij diverse 
reviewproceduress in het kader van een 'notice and comment'-procedure of bij de 
adviseringg door de SAP en bij andere deskundigenadviseringen ook andere 
onderzoekenn bij de beoordeling worden betrokken en in de besluitvorming 
wordenn meegenomen. 

ConclusieConclusie en aanbevelingen 
Uitt beginselen bij de toelatingsrichtlijnen vloeit voort dat de toelatings-
instantiee bij beoordeling ook andere beschikbare literatuur waarvan zij rede-
lijkerwij ss op de hoogte kan zijn, dient te betrekken. 
Hett verdient aanbeveling in beleidsregels of in uitvoeringsregelgeving op te 
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nemenn hoe deze openbare literatuur structureel bij de toelatingsbeoordeling 
moett worden betrokken, waarbij bevoegdheden en taken voor toelatings-
instantiee en toelatinghouder duidelijk zijn. 
Hett aan derden gelegenheid geven informatie in te brengen kan daarbij een 
hulpmiddell  zijn. 

27.2.5.527.2.5.5 Het ontbreken van 'peer review' bij de besluitvorming 
Hett toelatingsproces is een specialistisch en veelal langdurig proces dat interactie 
vereistt tussen de - gegevens leverende - toelatingaanvrager en de - gegevens 
beoordelendee - toelatingsinstantie. Het beoordelingsproces vereist het gebruik van 
modellenn en in het proces van onderzoek en evaluatie moeten aannames, 
interpretatiess en keuzes gemaakt worden. Het CTB is in het beoordelingsproces 
geenn externe deskundige. Dat het CTB onderzoeksinstituten inschakelt voor het 
doenn van evaluaties, maakt dit niet anders (knelpunt 19.1.3). 

Hett CTB is ingesteld als college van onafhankelijke deskundigen, onder meer 
omm vermenging van enerzijds beleidsafweging en beleidsbepaling met anderzijds 
dee besluitvorming in individuele gevallen te voorkomen. In de praktijk is het 
CTB,, nu deskundigheid zich daar concentreert en ministers meer op afstand 
staan,, soms genoodzaakt beleidsbeslissingen te nemen. Beleidsvorming en 
uitvoeringg laten zich niet zo gemakkelijk scheiden. Daarnaast brengt de interactie 
tussenn toelatinghouder en toelatingsbeoordelaar een zekere verwevenheid mee 
vann werkzaamheden van specialisten van partijen. In dit besluitvormingsproces 
kunnenn derden niet participeren. 

Naarmatee kennis en besluitvorming zich bij het deskundigenorgaan concen-
treertt en de sturing door de betrokken ministers beperkt is, vindt alleen bij 
toetsingg door de rechter een inhoudelijke controle van de besluitvorming plaats. 
Dezee toetsing gebeurt alleen voorzover zaken worden voorgelegd en partijen 
ontvankelijkk zijn. De toetsing is vaak procedureel, ook als inhoudelijke zaken 
aann een geschil ten grondslag liggen. 

Inn het kader van de FIFRA zijn op diverse momenten in het beoordelings-
process consultaties vereist van externe deskundigen, zoals de Science Advisory 
Panell  of de Science Review Board. Behalve voor de besluitvorming op stof-
niveauu geldt dit ook voor de kwaliteit van grote onderzoeken. In bepaalde 
proceduress kan de National Academy of Sciences om advies worden gevraagd. 
Derdenn hebben in diverse besluitvormingsprocessen gelegenheid te participeren 
inn wetenschappelijke discussies inzake de beoordeling van middelen. 

Opp ZsG-niveau wordt, voor de stofbesluitvorming, de bestuurlijke Standing 
Committeee bij haar besluitvorming over de stoffen wetenschappelijk geadviseerd 
doorr een Scientific Committee. Daarnaast heeft de Commissie een stelsel van 
'peerr review' in het leven geroepen voor de besluitvorming door lidstaten. 

ConclusiesConclusies en aanbeveling 
Bijj  de voorbereiding van de FIFRA-registratie is er ruimte voor beoordeling 
doorr deskundigen die niet bij het beoordelings- en besluitvormingsproces 
betrokkenn zijn. Bij de voorbereiding van de Bmw-toelating ontbreekt ruimte 
voorr een dergelijke inbreng van deskundigen op afstand. Een 'peer review' 
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iss niet in de procedure opgenomen. De niet-openbaarheid van de toelatings-
besluitvormingg kan dat verder bemoeilijken. 
Hett verdient aanbeveling, gezien de aard van het besluitvormingsproces, 
waarr mogelijk een openbare advisering door externe deskundigen in te 
bouwen,, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe keuzes inzake onderzoeks-
methodenn of interpretatie van criteria, om zaken die wetenschappelijk ter 
discussiee staan of om keuzes waarin wordt afgeweken van normstelling die 
inn andere besluitvormingsprocessen in Nederland wordt gehanteerd. 

27.2.627.2.6 Het uitblijven van de herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen 

Hett moeizame proces van 5/ww-herbeoordeling van middelen die al op de markt 
zijnn (bestaande stoffen), heeft in Nederland geleid tot uitstel van herbeoordeling 
voorr een groot deel van de middelen (knelpunt 19.1.4). Het CTB, en vervolgens 
dee wetgever, heeft ervoor gekozen in 2002 de beoordeling van minder risicovol 
geachtee middelen (circa 250 van de 300 stoffen) voor onbepaalde tijd uit te 
stellen,, in afwachting van de stofbeoordeling op EG-niveau. Deze communau-
tairee beoordeling van stoffen verloopt traag. De overgangsregeling in verband 
daarmeee is voor gewasbeschermingsmiddelen verlengd tot 2008. 

27.2.6.127.2.6.1 Het herbeoordelingsproces 
Dee criteria voor het indelen van stoffen als 'niet risicovol' en daarmee voor het 
mogelijkk langdurig uitstellen van de herbeoordeling beoordeling van middelen, 
zijnn niet duidelijk. Het CTB-besluit verwijst daarvoor naar een inventarisatie 'aan 
dee hand van het oordeel van een aantal deskundigen en maatschappelijke organi-
saties'.. De vraag of het uitstel van beoordeling van minder risicovol geachte 
stoffenn in overeenstemming is met de EG-richtlijnen, is door milieu-organisaties 
voorgelegdd aan het CBB. 

Ookk in FIFRA/FFDCA-kader is de herbeoordeling een moeizaam traject. 
Voorr de in 1984 ingezette 'reregistration' zijn planningen keer op keer niet 
gehaald.. Sinds 1996 bevat de wet een strak uitvoeringstraject voor de her-
beoordeling,, inclusief de nieuwe normen uit 1996. De EPA rapporteert uitvoerig 
overr de herbeoordeling. Juridische procedures van diverse milieu- en landbouw-
organisaties,, leidend tot een door de rechter vastgesteld 'consent decree', hebben 
dee prioriteitstelling bij de herbeoordeling verscherpt, met als resultaat dat de 
meestt problematische stoffen prioriteit krijgen. 

Ookk het EG-beoordelingsproces voor gewasbeschermingsmiddelen op basis 
vann bestaande stoffen verloopt (vanaf 1993) moeizaam en vooral traag. 
Termijnenn bij het leveren van evaluaties en gegevens worden zowel door 
lidstatenn als door toelatinghouders overschreden. Pas nadat in Commissieverorde-
ningg 2266/2000 een strikte deadline voor het leveren van gegevens was 
opgenomen,, kwam er schot in de uitvoering van de beoordeling van bestaande 
gewasbeschermingsmiddelen.. Afgewacht moet worden of de uitgestelde planning 
(tott 2008) voor deze middelen gerealiseerd zal worden. De grote aantallen 
besluitenn tot niet-opneming in 2003 hebben met name betrekking op stoffen die 
doorr toelatinghouders niet verdedigd worden. Het herbeoordelingstraject voor 



ConclusiesConclusies en aanbevelingen 763 

bestaandee biociden verkeert nog in een aanloopfase en loopt volgens de eerste 
planningg tot 2010. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Hett proces van herbeoordeling van bestaande bestrijdingsmiddelen naar 
actuelee normen heeft, gezien de gecompliceerdheid van het proces, alleen 
kanss van slagen indien het herbeoordelingstraject concreet en controleerbaar 
(uitvoeringsplan,, financiering, rapportage) en met harde termijnen wordt 
uitgevoerd.. Daarmee ontstaat voor alle partijen duidelijkheid en zekerheid en 
kann zo nodig verdere sturing worden gegeven door de bevoegde instanties. 
Dee keuze van de wetgever om de beoordeling van veel middelen op basis 
vann bestaande stoffen uit te stellen in afwachting van EG-beoordeling, 
belemmertt het realiseren van de Bmw-doelstelling dat middelen die op de 
marktt zijn, dienen te voldoen aan actuele normen. 
Dezee keuze van de wetgever vereist op korte termijn voltooiing van de 
herbeoordelingg van de wel risicovol geachte middelen. 
Verduidelijkingg van de criteria en heroverweging van het uitstel van de 
beoordelingg van minder risicol geachte middelen is gewenst, daar het 
merendeell  van de bestaande middelen voor mogelijk zeer lange tijd is 
uitgezonderdd van Bmw-toetsing. Daartoe dient wijziging van art. 25d Bmw 
tee worden heroverwogen. 

27.2.6.227.2.6.2 De termijnstelling voor het leveren van gegevens 
Tenn aanzien van de toelatingsbeoordeling is geconstateerd is dat vertragingen bij 
hett aanleveren van gegevens in het verleden bijdroegen aan uitstel van een 
inhoudelijkee beoordeling. Dat deed zich onder meer voor bij de voorwaardelijke 
verlengingen.. De 5/mv-Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 bepaalt in 
art.. 10, eerste lid, dat aanvullende gegevens binnen een bepaalde termijn, gesteld 
bijj  de vraag naar die gegevens, moeten zijn geleverd. 

Dee FIFRA bevat voor registratiehouders een tussentijdse termijn voor het 
ondernemenn van stappen. Wanneer de EPA aanvullende gegevens vraagt (data 
call-in),, moeten registratiehouders binnen 90 dagen aantonen dat de benodigde 
stappenn worden ondernomen. 

EG-CommissieverordeningenEG-Commissieverordeningen bevatten voor de stofbeoordeling bepalingen 
inzakee het nemen van eerste stappen, zoals Verordening 2266/2000 (art. 1) waar 
inn een bijzonder geval uitstel van aanlevering van gegevens mogelijk is, mits 
wordtt aangetoond dat de studies binnen drie maanden na het verzoek daartoe zijn 
gestart.. Ook worden andere termijnen gesteld voor het aanleveren van nieuwe 
studiess door toelatinghouders. 

Conclusie Conclusie 
Hett stellen van een tussentijdse termijn voor het nemen van eerste stappen 
terr aanlevering van (nieuwe) onderzoeksgegevens, kan bijdragen aan de 
voortgangg van de herbeoordelingen. De EG-richtlijnen staan hieraan niet in 
dee weg. 
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27.2.77 Ontbreken van een koppeling van de toelating 
metmet het stimuleren van alternatieven 

Geconstateerdd is dat het Bmw-toelatingsinstrument vrijwel niet wordt gebruikt 
omm toepassing van minder schadelijke bestrijdingsmiddelen of -methoden of een 
beperkingg van het gebruik te stimuleren (knelpunt 19.5.1). In de enkele gevallen 
waarinn dit wel gebeurt, blijkt uit evaluatie dat de maatregelen bijdragen aan het 
bereikenn van beleidsdoelstellingen zoals het verminderen van de afhankelijkheid 
vann het gebruik van middelen en het verminderen van schadelijke emissies. 
Enkelee maatregelen om toelating van middelen of methoden te stimuleren, komen 
hierr aan de orde. 

27.2.7.127.2.7.1 Het stimuleren van bepaalde toelatingen 
Dee FIFRA kent een versnelde aanvraagbehandeling voor 'reduced risk'-middelen, 
waaronderr alle biologische middelen. Deze middelen krijgen bovendien een hoge 
prioriteitt bij het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen. Daarnaast worden 
'minorr use'-toepassingen, waaronder ook 'reduced risk'-middelen, gestimuleerd 
doorr middel van tariefreductie, langere gegevensbescherming, soepelere proce-
duree en prioritering. 

Dee FIFRA verleent staten de bevoegdheid ingeval van 'special local needs', 
onderr voorwaarden, een uitbreiding te verlenen van het toepassingsgebied van 
eenn federaal toegelaten bestrijdingsmiddel. 

EGbeleidEGbeleid en -regelgeving voor biologische middelen is nog nauwelijks van 
dee grond gekomen. Voor gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong 
(GNO's),, die onder de vierde fase van het werkprogramma (verordening 
1112/2002)) vallen, is regelgeving nog in een beginstadium. Dossiervereisten 
voorr middelen op basis van micro-organismen kwamen pas in 2001 tot stand 
(richtlijnn 2001/36). Uniforme beginselen voor deze middelen zijn nog in 
ontwikkeling.. Voor middelen op basis van bestaande, nog niet beoordeelde 
stoffenn heeft een lidstaat de bevoegdheid nationale dossiervereisten te hanteren. 

Voorr GNO-middelen op basis van bestaande, nog niet beoordeelde stoffen 
geldtt dezelfde overgangsregeling als voor andere stoffen. Voor gewasbescher-
mingsmiddelenn houdt dit in dat een lidstaat de bevoegdheid heeft nationale 
dossiervereistenn toe te passen. Voor biociden geldt een overgangsregeling met 
ruimeree discretionaire bevoegdheden. Voor GNO-middelen op basis van nieuwe 
stoffenn verlenen beide richtlijnen de bevoegdheid tot tijdelijke toelating, bij een 
volledigg dossier, indien wordt vastgesteld dat de stof aan bepaalde criteria kan 
voldoenn en indien verwacht kan worden dat ook het middel aan de toelatings-
voorwaardenn voldoet. 

Richtlijnn 91/414 kent in art. 9, eerste lid, de uitbreidingstoelating als een 
specialee procedure voor uitbreidingen met een beperkt gebruik, waarbij aan 
milieucriteriaa moet worden voldaan. 

Dee Bmw kent geen specifieke bepalingen voor GNO's. De vereenvoudigde 
proceduree en beoordeling voor uitbreidingstoelatingen is niet op specifieke 
middelenn gericht. De vereenvoudiging voor uitbreidingstoelatingen betrof 
aanvankelijkk alleen gewasbeschermingsmiddelen en aanvragen door anderen dan 
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toelatinghouders.. De regeling geldt nu ook voor de toelatinghouders en ook 
biocidenn vallen eronder, voorzover het middelen betreft op basis van bestaande, 
nogg niet beoordeelde stoffen. 

Dee 'CTB-prioriteitstelling' verleent voorrang aan aanvragen voor middelen 
opp basis van nieuwe stoffen. Deze prioritering werd in 2003 deels doorkruist 
doorr het ontheffingenbeleid. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Dee huidige Bmw-uitbreidingstoelating voldoet niet aan de beperkingen van 
dee regeling voor uitbreidingstoelatingen van richtlijn 91/414. Het overgangs-
rechtt biedt voor deze wijze van invulling van de uitbreidingstoelating onvol-
doendee basis. 
Dee CTB-prioritering, die inmiddels is omgezet in een Bmw-prioritering, is 
inn vergelijking met de FIFRA minder gericht op specifieke, minder schade-
lijk ee middelen of methoden. 
Hett verdient aanbeveling het beleid meer specifiek te richten op minder 
milieuschadelijkee middelen, waaronder biologische middelen, waarbij ook de 
inzett van andere stimuleringsmaatregelen, zoals tariefreductie, kan worden 
overwogen.. Sommige FIFRA-maatregelen, zoals langere gegevensbescher-
ming,, vereisen regeling op EG-niveau om deze in Bmw-kader te kunnen 
toepassen. . 

27.2.7.227.2.7.2 Alternatieventoetsing en substitutie 
Dee Bmw bevat geen regeling voor alternatieventoetsing of substitutie. Het gaat 
hierbijj  om het prioriteit geven aan de toelating van minder schadelijke of 
onaanvaardbaree middelen of methoden door bij de (her)beoordeling van een 
middell  de beschikbaarheid van een minder nadelig middel (of minder nadelige 
methode)) mee te wegen. Een in 1993 in art. 3, eerste lid, Bmw opgenomen 
alternatieventoetsingg werd in 1994, bij de implementatie van richtlijn 91/414, 
geschrapt.. Naar de mening van de regering bood de richtlijn voor deze bepaling 
niett de ruimte. 

Uitt oudere CBB-jurisprudentie kan worden afgeleid dat het beschikbaar zijn 
vann alternatieven ook zonder een toelatingscriterium daarvoor, een rol kan spelen 
bijj  de afweging van de aanvaardbaarheid van schade. 

Dee FIFRA bevat geen alternatieventoetsing als toelatingscriterium. Wel vindt 
doorr een kosten-batenafweging een afweging plaats gericht op maatschappelijk 
nut,, waaronder de betekenis voor Integrated Pest Management en de schadelijk-
heidd voor niet-doelwitorganismen in vergelijking met andere middelen. Het 
maatschappelijkk nut wordt afgewogen alvorens de overheid investeert in risico-
analyses,, aldus de EPA. Daarmee kan sprake zijn van een zekere alternatieven-
toetsing.. De FIFRA bevat evenwel geen criteria of procedure voor een 
vergelijkendee beoordeling (comparative assessment). 

Inn de EG-regelgeving is het substitutiebeginsel niet onbekend. Het is vanouds 
opgenomenn in de overwegingen van richtlijn 79/117/EEG, met het oog op het 
toestaann van uitzonderingen. De Biocidenrichtlijn kent de mogelijkheid van 
substitutiee bij het opnemen of weigeren dan wel schrappen van een stof in de 
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richtlijnbijlage.. Daarvoor geldt een speciale procedure met voorwaarden en 
criteriaa voor een vergelijkende beoordeling (comparative assessment). Deze 
substitutiee is, voorzover bekend, nog niet toegepast. Richtlijn 91/414 bevat geen 
subsitutiebeginsel.. In de lopende herziening van richtlijn 91/414 is het opnemen 
vann dit beginsel een discussiepunt. Wel bevat richtlijn 91/414, evenals richtlijn 
98/8,, op het niveau van de toepassing een alternatieven-afweging, in het beginsel 
vann geïntegreerde bestrijding. 

Ookk in andere EG-regelgeving komt het substitutiebeginsel voor, zoals in de 
richtlijnenn 89/391 /EEG (veiligheid en gezondheid werknemers) en 90/394 
(beschermingg tegen carcinogene stoffen), waar de werkgever vervangings-
verplichtingenn heeft. Het HvJEG verwijst daarnaar in verband met het recht-
vaardigenn van de beperkende regulering van een chemische stof (zaak C-473/98). 

Waarr uitgangspunten of criteria voor een vergelijkende beoordeling in de 
richtlijnenn ontbreken, is het hanteren van deze toetsing op lidstaatniveau 
problematisch.. Waar de richtlijnen ruimte bieden voor een afweging van voor-
delenn van toepassing van een middel, is verdedigbaar dat ze ook ruimte te bieden 
voorr het meewegen van de beschikbaarheid van een ander middel bij de beoor-
deling.. Het voordeel van toepassing zal immers beperkter zijn naarmate andere, 
minderr milieuschadelijke middelen beschikbaar zijn. Richtlijn 98/8 bevat een 
algemenee voordeelafweging. Richtlijn 91/414 bevat een zeer beperkte voordeel-
afweging. . 

Eenn dergelijke substitutie-afweging zou passen in de doelstelling van een 
hoogg beschermingsniveau van de toelatingsrichtlijnen en zou ook in lijn zijn met 
hett integratiebeginsel van het EG Verdrag. De vraag rijst in dit verband of de 
beschikbaarheidd van een alternatief ook in het kader van de toelatingsrichtlijnen 
meee zou kunnen meewegen als lidstaatspecifïeke omstandigheid, met name in het 
kaderr van de wederzijdse erkenning van een toelating van een gewasbescher-
mingsmiddel.. De ruimte voor lidstaten op dit gebied is nog niet duidelijk. 

ConclusiesConclusies en aanbeveling 
Eenn alternatieventoetsing op het niveau van de beoordeling is alleen in de 
Biocidenrichtlijnn als criterium voor stofbeoordeling opgenomen. Richtlijn 
79/1177 bevat een alternatieven-afweging voor de besluitvorming over uitzon-
deringen. . 
Opp het niveau van het gebruik van middelen bevatten diverse richtlijnen een 
implicietee of expliciete afweging van alternatieven: de toelatingsrichtlijnen 
bevattenn een vergelijking van middelen en methoden in de omschrijving van 
geïntegreerdee bestrijding en de werknemersbeschermingsrichtlijnen bevatten 
eenn verplichting tot vergelijking voor de werkgever. 
Hett verdient aanbeveling dat de regering bij de besluitvorming over de 
wijzigingg van richtlijn 91/414 voorstellen ondersteunt tot het opnemen van 
dee 'comparative assessment' voor stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen 
en,, voorzover sprake is van lidstaatspecifïeke omstandigheden, voor lidstaten 
mett het oog op de toelating van middelen. 
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27.2.7.327.2.7.3 Het bevorderen van geïntegreerde bestrijding 
Dee isG-toelatingsrichtlijnen bepalen dat geïntegreerde of rationele bestrijding 
'waarr mogelijk' wordt toegepast (91/414, art. 2 en 3, derde lid, en 98/8, art. 3, 
zevendee lid). Bij geïntegreerde of rationele bestrijding gaat het om het tot een 
minimumm beperken van de inzet van bestrijdingsmiddelen, onder meer door een 
combinatiee van bestrijdingsmethoden. 

Dezee bepalingen maken deel uit van een voorschrift inzake 'juist gebruik', 
datt door de lidstaten moet worden voorgeschreven. Het vage begrip 'juist 
gebruik'' is nauwelijks uitgewerkt. Aangegeven is dat daartoe onder meer het 
toepassenn van de 'beginselen van goede gewasbeschermingspraktijken' behoort, 
welkee verder niet zijn uitgewerkt. De Biocidenrichtlijn voegt toe dat, waar 
relevant,, ook het voldoen aan eisen inzake werknemersbescherming tot een juist 
gebruikk behoort. 

Dee F1FRA vereist in verband met geïntegreerde bestrijding zowel onderzoek, 
verspreidingg van informatie en voorlichting. Ook vereist de wet bij aanvraag-
behandelingg prioriteit voor middelen die zich lenen voor geïntegreerde bestrij-
dingenn die uit oogpunt van niet-doelorganismen gunstig zijn. Ook bij de 'minor 
use'-toepassingenn speelt geïntegreerde bestrijding een rol, waardoor middelen die 
zichh lenen voor geïntegreerde teelt, in aanmerking kunnen komen voor stimule-
ringsmaatregelen. . 

Inn het kader van de Bmw is tot op heden geen uitwerking gegeven aan de 
bepalingg dat waar mogelijk de beginselen van de geïntegreerde of rationele 
bestrijdingg worden toegepast (Bmw art. 5, tweede lid, (a)). Het begrip 'juist 
gebruik'' wordt in de Bmw niet genoemd. Tot op heden is ook in het toelatings-
beleidd aan de bepaling inzake geïntegreerde bestrijding nog geen uitwerking 
gegeven.. In 2003 is in het kader van de uitvoering van het Convenant 'Duur-
zamee gewasbescherming' een amvb geïntegreerde bestrijding in ambtelijke voor-
bereiding,, waarbij wordt getracht minimumvereisten vast te leggen voor een 
aanpakk op basis van principes van geïntegreerde bestrijding. Het beleidsplan 
'Zichtt op gezonde teelt' bevat onderzoeks- en stimuleringsverplichtingen op het 
gebiedd van geïntegreerde bestrijding. De uitvoering van dit plan is evenwel 
onzeker,, gezien de geringe parlementaire steun ervoor. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Dee Bmw en de toelatingsrichtlijnen kennen, anders dan de FIFRA, geen 
onderzoeks-- en informatieverplichtingen voor geïntegreerde bestrijding. 
Verspreidingg van onderzoeksresultaten en van andere informatie op dit 
gebiedd verdient binnen het bestrijdingsmiddelenbeleid een meer centrale 
plaats,, gezien de bijdrage die deze methode kan leveren aan het verminderen 
vann de afhankelijkheid van de middelen. 
Aann de bepaling inzake 'gebruik op juiste wijze' en geïntegreerde of 
rationelee bestrijding is in de Bmw-regelgeving geen invulling gegeven. Het 
verdientt aanbeveling dat in uitvoeringsregelgeving te doen. 
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27.2.7.427.2.7.4 Combinatie van de toelating met andere instrumenten 
Uitt evaluaties van het bestrijdingsmiddelenbeleid komt naar voren dat het 
verzwaardee toelatingsregime voor grondontsmettingsmiddelen - door een 
toelatingg in combinatie met een receptenstelsel en bijbehorende regelgeving - het 
gebruikk en de toepassingfrequentie reduceert en de afhankelijkheid van bestrij-
dingsmiddelenn vermindert. 

Eenn ander voorbeeld van een alternatieve, gecombineerde, aanpak is het 
naastt de toelating inzetten van de EG-'cross compliance-regeling'. Dit aan-
vullendee financiële instrument is - onder voorwaarden - succesvol gebleken bij 
hett stimuleren van een andere methode (mechanisch beheer). 

Dee EG-Commissie constateert dat de lidstaten intensiever gebruik zouden 
moetenn maken van de mogelijkheden van de 'cross compliance' regeling. 

Dee toelatingsrichtlijnen vereisen van lidstaten dat zij bepalen dat dosering en 
gebruiksfrequentiee zo gering mogelijk zijn, ook wanneer hogere hoeveelheden 
niett zouden leiden tot onaanvaardbare risico's voor mens, dier of milieu (Ub 
Cl .3).. Voor biociden geldt een vergelijkbaar beginsel. Dit gebruik moet 
verantwoordd zijn, hetgeen inhoudt dat het gebruik zoveel mogelijk wordt beperkt 
(Gbb 65). Het hiertoe inzetten van andere instrumenten, eventueel als voorwaar-
denn of bijzondere voorschriften bij toelating, zoals een receptenstelsel, lijk t in dit 
strevenn te passen. De toelatingsrichtlijnen hebben geen bepalingen inzake 
verkoopvoorwaarden.. Voorzover er sprake zou zijn van 'verkoopmodaliteiten', 
bijvoorbeeldd bij verkoop op recept, hebben lidstaten, gezien de jurisprudentie, 
eigenn bevoegdheden. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Hett stimuleren van alternatieve bestrijding smethoden of het anderszins 
terugdringenn van het gebruik en/of de toepassingsffequentie van bestrijdings-
middelen,, door het combineren van de toelating met andere (financiële) 
instrumentenn of door een verzwaard toelatingsstelsel, zoals verkoop op 
recept,, krijgt in het kader van de Bmw te weinig aandacht. De EG-
reguleringg lijk t aan een dergelijk stelsel niet in de weg te staan. 
Hett verdient aanbeveling een verzwaard toelatingsstelsel, vergelijkbaar met 
datt voor grondontsmettingsmiddelen, ten minste voor andere risicovolle 
toepassingenn te overwegen. Daarbij zou onder meer kunnen worden aan-
geslotenn bij reductiebeleid van andere, regionale overheden, bijvoorbeeld 
doorr een receptenstelsel in te zetten voor de toepassing van bestrijdings-
middell  op verhardingen. 
Hett verdient aanbeveling met het financiële instrument van de 'cross 
compliance'' meer ervaring op te doen in situaties waar alternatieve methoden 
beschikbaarr zijn. 

27.2.827.2.8 De problemen met de naleving en de handhaving 

27.2.8.127.2.8.1 Beperkte handhavingsmogelijkheden 
Uitt handhavingsrapportages blijkt dat, zelfs bij een beperkte handhavingsinzet, 
hett aantal geconstateerde overtredingen van Bmw-voor schriften, waaronder 
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illegalee handel en gebruik, jaar in jaar uit groot is. De Bmw-handhavings-
instrumentenn zijn beperkt. Pas in 2003 is de bevoegdheid tot bestuurlijke 
handhavingg (bestuursdwang/dwangsom en intrekken vergunning voor bepaalde 
handelingenn met bestrijdingsmiddelen) in de wet opgenomen. Met bestuurlijke 
afhandelingg van strafrechtelijke sancties wordt in enkele regio's ervaring 
opgedaan. . 

Dee FIFRA kent vanouds een variëteit aan handhavingsmogelijkheden. Naast 
strafrechtelijkee sancties zijn dit bestuurlijke sancties als de 'civil penalty' (boete, 
'noticee of warning', 'settlement with conditions' ,'consent agreement') en 
bestuurlijkee maatregelen als de 'stop sale, use and removal order'. Bij overtre-
dingg van gebruiksvoorschriften is er handhaving op staatsniveau. 

Dee EG-richtlijnen bevatten alleen een algemene verplichting voor de lidstaten 
tott het nemen van controlemaatregelen voor het op de markt brengen en gebrui-
kenn overeenkomstig de richtlijn (91/414, art. 17; 98/8, art. 24) en tot jaarlijkse 
(richtlijnn 91/414) dan wel driejaarlijkse (richtlijn 98/8) rapportage hierover aan 
dee Commissie. Daarnaast moeten lidstaten erop toezien dat de toelatingscriteria 
wordenn nageleefd door middel van relevante en representatieve proeven en 
analysess (91/414, art. 4, derde lid). 

Conclusie Conclusie 
Gezienn de problematiek en de complexiteit van de handhaving van de Bmw, 
verdientt deze meer aandacht. In verband daarmee wordt op hierna op twee 
knelpuntenn ingegaan die de handhavingsproblematiek versterken. 

27.2.8.227.2.8.2 Gebruiksvoorschriften bij toelating 
Zowell  de naleving als de handhaving van gebruiksvoorschriften bij de toelating 
zijnn vaak problematisch (knelpunt 19.3.1). 

Art.. 5, tweede lid, (b) Bmw bepaalt dat bij de toelating bepaalde voor-
schriftenn worden gegeven (de gebruiksdoeleinden) en andere voorschriften 
gegevenn kunnen worden (zoals doseringsbepaling of toepassingsfrequentie). De 
voorschriftenn zijn veelal gedetailleerd en gecompliceerd, gericht op toepassing in 
specifiekee situaties. Dit speelt sterker naarmate middelen die niet aan toelatings-
criteriaa voldoen, op de markt worden gehouden voor specifieke toepassingen. 
Hett voldoen aan de toelatingscriteria wordt daarmee steeds meer afhankelijk van 
dee toepassingspraktijk en dus van naleving en handhaving van de gebruiksvoor-
schriften. . 

Dee handhaving kan des te meer problematisch zijn indien bepalingen niet in 
hett 'wettelijk gebruiksvoorschrift' maar in de 'gebruiksaanwijzing' van een toe-
latingsbesluitt zijn opgenomen. Onduidelijk kan dan zijn of sprake is van een 
handhaafbaarr voorschrift. Deze problematiek van de gebruiksvoorschriften hangt 
samenn met de etikettering. Voorschriften moeten op het etiket staan. Alleen 
wanneerr de verpakking te klein is, mag, op grond van de regeling SIVEB, een 
aann de verpakking bevestigd 'label' of een ingesloten 'bijsluiter' als verpakking 
gelden,, waarnaar het etiket dan moet verwijzen. 

Dee FIFRA kent zowel het 'label', als de 'labeling'. De 'labeling' kan 
informatiee bij het middel betreffen, maar ook bepaalde informatie waar het 



7700 Hoofdstuk 27 

middell  naar verwijst. Het gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is 
mett de 'labeling' is strafbaar gesteld als 'use of any registered pesticide in a 
mannerr inconsistent with its labeling'. Het toepassen van een lagere dosering dan 
voorgeschrevenn is van dit laatste uitgezonderd. 

RichtlijnRichtlijn 91/414 (art. 16) hanteert de begrippen 'etikettering' (labeling), 
'etiket'' (label) en 'bijsluiter' (leaflet), waarbij op het etiket naar de bijsluiter 
moett worden verwezen en waarbij deze bijsluiter als etiket wordt beschouwd. De 
gebruiksvoorschriftenn worden in art. 4, tweede lid, richtlijn 91/414, aangeduid 
alss de eisen die ervoor moeten zorgen dat aan de toelatingscriteria wordt 
voldaan.. Deze moeten in het toelatingsbesluit nader worden omschreven. De Bio-
cidenrichtlijnn kent een vergelijkbare bepaling (art. 5, derde lid). Ook doserings-
bepalingenn zullen veelal hiertoe moeten worden gerekend, gezien de mogelijke 
neveneffectenn van het hoger doseren dan voorgeschreven. Uniform beginsel 
C l .33 maakt eveneens duidelijk dat dergelijke bepalingen handhaafbare voor-
schriftenn dienen te zijn. 

Uniformm Beginsel C.2.4.1.3 vereist bijzondere beperkingen voor middelen 
diee 'wegens bijzondere eigenschappen en indien er niet op de juiste wijze mee 
wordtt omgegaan, een groot risico zouden kunnen opleveren', onder meer ten 
aanzienn van verpakkingsgrootte, distributie en gebruiksaanwijzing. Bovendien 
mogenn zeer vergiftige middelen niet worden toegelaten voor gebruik door niet-
professionelen. . 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Bijj  een toelating die alleen mogelijk is onder het stellen van gecompliceerde 
gebruiksvoorschriften,, wordt het voldoen aan de toelatingscriteria steeds 
meerr afhankelijk van naleving en handhaving van deze voorschriften. 
Inn het kader van de Bmw is niet altijd duidelijk of sprake is van een voor-
schrift.. De toelatingsrichtlijnen zijn daarover wel duidelijk: bepalingen die 
essentieell  zijn voor het voldoen aan de toelatingscriteria, dienen als 
(handhaafbaar)) voorschrift geformuleerd te worden. 
Art.. 5, tweede lid, Bmw, waarin een bevoegdheid wordt verleend tot het 
gevenn van diverse voorschriften, onder meer inzake doseringen, biedt te veel 
discretionairee bevoegdheid nu ook voor bepalingen die ervoor moeten zorgen 
datt aan de toelatingscriteria wordt voldaan, niet de verplichting geldt om een 
voorschriftt te geven. Deze bepalingen die ervoor moeten zorgen dat aan de 
toelatingscriteriaa wordt voldaan, dienen als voorschriften in het toela-
tingsbesluitt en in de etikettering te worden opgenomen. 
Hett verdient aanbeveling bij de totstandkoming van gebruiksvoorschriften 
standaardd een handhavingstoets op te nemen, waarbij handhavende instanties 
adviserenn over naleving en handhaving van de te stellen voorschriften. 
Hett verdient aanbeveling middelen die alleen met gecompliceerde 
voorschriftenn op de markt kunnen blijven, waarbij de kans op nalevings- en 
handhavingsproblemenn groot is, onder een verzwaard regime toe te laten, 
mett gecontroleerde distributie en verstrekking op recept. 
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27.2.8.327.2.8.3 Het ontbreken van zicht op de keten van handel en gebruik 
Zowell  voor de handhaving als voor de monitoring is het essentieel zicht te 
hebbenn op de keten van handel en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het zicht 
vann het openbaar bestuur hierop is evenwel beperkt (knelpunt 19.3.2). Een 
gecontroleerdee distributie vormt hier een hulpmiddel. Administratie en/of 
meldingg van de verkoop en het gebruik van de middelen en registratie (van 
handelarenn of gebruikers) zijn belangrijke instrumenten. 

Dee Bmw kent sinds 1975 de mogelijkheid administratie-, meldings- en regi-
stratieverplichtingenn in te stellen (art. 13a en 13b). Pas na lange tijd is hieraan 
eenn beperkte uitvoering gegeven, onder meer in de Regeling administratie-
voorschriftenn gewasbeschermingsmiddelen 2001. De naleving van administratie-
voorschriftenn inzake het gebruik van middelen is problematisch. 

Dee meldingsverplichtingen voor de handel hebben alleen betrekking op hoe-
veelhedenn gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik. Deze verplich-
tingenn gelden niet voor degenen die via de branche-organisatie melden. Voor 
handelarenn die geen toelatinghouder zijn, is er geen Bmw-verplichting zich te 
latenn registreren. Wel dienen handelaren een vergunning 'distribueren gewas-
beschermingsmiddelen'' te hebben. Voor biociden geldt voor beroeps- of bedrijfs-
matigg gebruik tegen dierplagen een vergunning vereiste. Verder ontbreekt voor 
biocidenn iedere regeling op dit gebied. 

Dee FIFRA bevat voor alle gecertificeerde toepassers administratie-
verplichtingenn voor de 'restricted use'-middelen. Daarnaast kan de EPA in het 
kaderr van het F/F/M-certificeringsprogramma administratie- en rapportage-
voorschriftenn stellen voor de commerciële gecertificeerde toepassing, verkoop en 
dee distributie van 'restricted use'-middelen. Staatsregistratie-programma's dienen 
hieraann ook te voldoen. Handelaren zijn veelal op basis van staatswetgeving 
verplichtt zich te registreren. Voor de producent gelden er ingevolge de FIFRA 
administratie-- en informatie-verplichtingen. 

Anderee FIFRA-instrumenten die van belang kunnen zijn voor het zicht op de 
ketenn van handel en gebruik, zijn de 'recall'-regeling en de regeling voor opslag, 
transportt en verwijdering bij beëindiging van een registratie. 

Dee FG-toelatingsrichtlijnen bevatten, behalve in de Uniforme beginselen, 
geenn bepalingen inzake administratie- of registratieverplichtingen. Nationale 
voorschriftenn op dit gebied kunnen mogelijk deels beschouwd worden als 
controlemaatregelenn in de zin van de richtlijnen. Omdat het gebruik van 
middelenn in de richtlijnen niet uitputtend wordt geregeld, hebben lidstaten 
bovendienn een eigen bevoegdheid om op dit gebied voorschriften te stellen. De 
Uniformee beginselen verplichten tot distributiebeperkingen voor zeer risicovolle 
middelenn en tot een verbod van gebruik door niet-professionelen van zeer giftige 
gewasbeschermingsmiddelenn (C.2.4.1.3). 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Opp grond van de Bmw ontbreken administratie- en meldingsverplichtingen 
voorr de handel in en het gebruik van biociden. 
Dee naleving van administratievoorschriften inzake het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelenn is problematisch. 
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Bmw-meldings-- en registratieverplichtingen voor de handel in gewas-
beschermingsmiddelenn vertonen lacunes. 
Meldings-- en registratieverplichtingen van handelaren zouden een volledig 
inzichtt in de keten van handel naar gebruik dienen te verschaffen, onder 
meerr door inzicht in leveringen aan gebruikers (transactiegewijs), zodat 
controlee op administratieverplichtingen van gebruikers mogelijk is. 
Hett invoeren van een categorie middelen voor 'beperkt gebruik' is in lijn 
mett de Uniforme beginselen. Een dergelijke categorie 'restricted use' maakt 
hett mogelijk bepaalde verplichtingen op deze middelen toe te spitsen, zodat 
daarvoorr een verzwaard regime kan gelden. 

27.2.927.2.9 Beperkte openbaarheid en het gebrek aan participatie in de 
besluitvorming besluitvorming 

Dee voorbereiding van 5/nw-toelatingsbesluiten is niet openbaar en gegevens over 
neveneffectenn van toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn zeer beperkt openbaar 
(knelpuntt 19.2.2). 

Volgenss de jurisprudentie is niet de Wet openbaarheid van bestuur maar de 
Bmww het toetsingskader voor openbaarheid van informatie inzake door de toe-
latingaanvragerr of -houder overgelegde gegevens. Daarmee is de reikwijdte van 
dee geheimhoudingsregeling van art. 22 Bmw verruimd tot een openbaarheids-
regeling,, hoewel een basis voor openbaarheidsverzoeken in deze wet ontbreekt. 
Uitt de Bmw-jurisprudentie blijkt dat de rechter gegevens die de toelating-
aanvragerr heeft overgelegd, ook als het milieu-effecten betreft, zeer beperkt 
openbaarr acht. Bedrijfsbelangen bij niet-openbaarmaking zullen, gezien de 
belangenafwegingg door de rechter, veelal zwaarder wegen dan openbaarheids-
belangen. . 

Dee Bmw kent geen 'tweede tekst-regeling', zoals bijvoorbeeld de Wet 
milieugevaarlijkee stoffen die kent, voor het - in geval van bedrijfsgeheimen -
waarr mogelijk verstrekken van een deel van de informatie. De EG-verplichting 
inzakee het waar mogelijk verstrekken van een tweede tekst, uit richtlijn 90/313 
enn richtlijn 2003/4, is daarmee voor bestrijdingsmiddelen niet geïmplementeerd. 

Toepassingg van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kan de zorg-
vuldigheidd van de toelatingsbesluitvorming - en de participatiemogelijkheden van 
derdenn - bevorderen. 

Dee F/F/M-registratieaanvragen zijn openbaar wanneer het nieuwe stoffen of 
nieuwee toepassingen betreft. Bij veel besluitvormingsprocessen hebben derden de 
gelegenheidd te participeren, waarbij zij ook informatie kunnen inbrengen. De 
werkwijzee met 'public dockets' en 'notice and comment procedures' schept 
daartoee voorwaarden. Ook de deskundigenadvisering gedurende de besluit-
vormingg of daarna, is openbaar. Ten aanzien van geregistreerde middelen geldt 
inn het kader van de FIFRA een zeer grote mate van openbaarheid inzake neven-
effecten,, met name omdat het begrip bedrijfsgeheimen zeer restrictief wordt 
geïnterpreteerd.. Voor de informatie die wel vertrouwelijk is, bevat de FIFRA 
eenn procedure waardoor deze, nadat de belanghebbende de zaak aan de rechter 
heeftt kunnen voorleggen, in bepaalde gevallen openbaar gemaakt kan worden. 
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Dee EG-regelgeving bevat verschillende openbaarheidsregimes, die deels op 
gespannenn voet met elkaar staan. In de vertrouwelijkheidsregeling van de 
richtlijnenn 91/414 (art. 14) en 98/8 (art. 19) zijn slechts weinig gegevens niet 
vertrouwelijk.. Hoewel beide richtlijnen 'onverminderd' verwijzen naar richtlijn 
90/3133 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie, is dat voor de Nederlandse 
rechterr geen reden een openbaarheidsverzoek inzake toelatingsgegevens aan deze 
richtlijnn te toetsen. 

Richtlijnn 2003/4, welke richtlijn 90/313 vervangt en waarmee een deel van 
hett Verdrag van Aarhus wordt geïmplementeerd, maakt belangrijke uitzonde-
ringenn op die vertrouwelijkheid, in het bijzonder voor emissiegegevens. De 
vertrouwelijkheidsregelingg van de toelatingsrichtlijnen is hiermee niet in 
overeenstemming.. De implementatie van het Verdrag van Aarhus verruimt de 
toegangg tot milieu-informatie, onder meer door uitzonderingsgronden restrictief 
tee formuleren en emissiegegevens uit te zonderen van de regeling voor ver-
trouwelijkee informatie. 

Ookk het openbaarheidsregime van verordening 1049/2001, inzake de toegang 
tott documenten van de EG-instellingen, zal verruimd worden door de imple-
mentatiee van het Verdrag van Aarhus. Opmerkelijk is dat de Commissievoor-
stellenn op dit punt de ruime weigeringsgronden niet wijzigen. Participatiemoge-
lijkhedenn zullen door implementatie van het Verdrag van Aarhus eveneens wor-
denn verruimd. Voor het nationale niveau voorziet richtlijn 2003/35 daar deels in. 

Dee uitwerking van het Verdrag ten aanzien participatie en openbaarheid bij 
dee communautaire besluitvorming over stoffen is nog niet duidelijk. Opmerkelijk 
iss dat de commissievoorstellen ter implementatie van het Verdrag geen wijziging 
inhoudenn van de vertrouwelijkheidsregeling van de toelatingsrichtlijn 91/414 en 
98/8. . 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Inn het FIFRA-registratiestelsel is opmerkelijk veel meer openbaar dan in het 
toelatingsstelsel,, zowel tijdens het besluitvormingsproces als daarna, met 
namee over de neveneffecten voor mens en milieu. Dit geldt ook voor de ge-
gevenss die door registratie-aanvragers of-houders zijn overgelegd. Dit is te-
meerr opmerkelijk nu het registratiestelsel in de VS ook voor dossiervereisten 
enn gegevensbescherming vergelijkbaar is met het toelatingsstelsel. Meer 
openbaarheidd over het besluitvormingsproces en over bepaalde neveneffecten 
iss in dit stelsel kennelijk mogelijk. De motivering van besluiten tot geheim-
houdingg om redenen van 'concurrentiegevoeligheid' lijk t daarom in haar al-
gemeenheidd niet op te gaan. 
Dee EG-richtlijnen 91/414 en 98/8 bevatten, met de opsomming van wat (in 
iederr geval) niet vertrouwelijk is, een beperkt openbaarheidsregime voor 
bestrijdingsmiddelen,, dat met name op het punt van emissies naar het milieu 
inn strijd is met het Verdrag van Aarhus en met richtlijn 2003/4. 
Hett verdient aanbeveling de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 
toepassingg te verklaren en een 'tweede-tekst'-regeling' op te nemen in de 
Bmw. . 
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27.2.1027.2.10 De beperkte informatie aan gebruikers over neveneffecten 

Dee Bmw bevat in verband met informatieverstrekking aan gebruikers alleen 
etiketteringsbepalingen.. De Bmw bevat noch voor de toelatinghouder noch voor 
dee toelatingsinstantie andere informatieverplichtingen op dit gebied. 

Dee voorlichting van overheidszijde over neveneffecten van toegelaten 
bestrijdingsmiddelenn is, met name voor particulieren, afwezig of zeer beperkt, 
inn het bijzonder voor biociden. De CTB-informatie en andere informatiekanalen 
richtenn zich met name op toelatinghouders of beroepsmatige gebruikers. 

Eenn meer actieve rol van de bedrijven op het gebied van informatie-
verstrekkingg aan de consument past in ideeën inzake ketenverantwoordelijkheid 
enn in de productstewardship-benadering zoals geformuleerd door branche-
organisatiee Nefyto. 

Dee FIFRA bevat geen informatieverplichtingen voor de toelatinghouder. Wel 
geldenn er voor bedrijven in het kader van diverse andere wetten voorlichtings-
verplichtingen,, voortvloeiend uit 'right to know'-bepalingen. Voor de EPA bevat 
dee Federal Food, Drug, and Cosmetic Act onder meer een 'consumer right to 
know'-bepalingg die de EPA verplicht tot het jaarlijks voorzien van de grootwin-
kelbedrijvenn van informatiemateriaal over effecten van bestrijdingsmiddelen. De 
FIFRAA bevat ter stimulering van Integrated Pesticide Management voorlichtings-
verplichtingenn voor de EPA en de Secretary of Agriculture. 

Hett begrip 'labeling', dat ruimer is dat het begrip 'etiket', vergemakkelijkt 
hett verplicht stellen van een ruimere informatieverstrekking, ook bij het product 
enn niet alleen op het product. 

Dee EG-toelatingsrichtlijnen bevatten geen vereisten voor lidstaten tot infor-
matieverstrekking.. Voor de toelatinghouder gelden de etikettering svereisten van 
dee toelatingsrichtlijnen en van richtlijn 1999/45. Richtlijn 98/8 vereist dat lid-
statenn maatregelen nemen op basis waarvan toelatinghouders voor beroepsmatige 
gebruikerss - en zonodig andere gebruikers - veiligheidsinformatiebladen opstellen 
voorr bepaalde biociden. De EG-etiketteringbepalingen verlenen vrijwel geen dis-
cretionairee bevoegdheden aan lidstaten tot het afwijken van deze bepalingen. 

Hett Verdrag van Aarhus versterkt niet alleen de eisen met betrekking tot 
informatieverstrekkingg op verzoek, maar ook de actieve openbaarheids verplich-
tingen.. Deze kunnen mogelijk ook gevolgen hebben voor de informatieverstrek-
kingg door overheden en bedrijven met betrekking tot toegelaten bestrijdings-
middelen. . 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Dee informatieverstrekking over neveneffecten van bestrijdingsmiddelen-
gebruikk is zeer beperkt, met name voor particulieren en in het bijzonder 
voorr biociden. 
Hett verdient aanbeveling, in overleg met toelatinghouders, branche- en 
werknemersorganisaties,, mogelijkheden te onderzoeken om de informatie-
verstrekkingg over neveneffecten voor mens en milieu uit te breiden in een 
bijsluiterr bij het product. 
Hett verdient aanbeveling de mogelijkheden te onderzoeken om het systeem 
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vann veiligheidsinformatiebladen ook te richten op niet-beroepsmatige ge-
bruikers,, conform art. 21 Biocidenrichtlijn, en dit behalve voor biociden ook 
voorr gewasbeschermingsmiddelen op te zetten. 
Hett verdient aanbeveling van o verheidszij de particulieren op toegankelijke en 
inhoudelijkee wijze te informeren over neveneffecten voor mens en milieu van 
toegelatenn middelen. 

27.2.1127.2.11 Lacunes afstemming Bmw - overige regelgeving 

Dee afstemming van de Bmw met andere regelgeving is op onderdelen ondui-
delijk.. Gezien de aard van het toelatingsinstrument, waaruit beperkingen voort-
vloeien,, onder meer vanwege de landelijke, niet op specifieke situaties gerichte 
regulering,, is aanvulling door en afstemming met andere instrumenten van groot 
belang.. Aanvullende, gebieds- of sectorgerichte voorschriften zijn noodzakelijk 
(knelpuntt 19.5.3). 

Dee aanvullende werking van andere instrumenten is deels in de jurisprudentie 
verduidelijkt,, met name voor de Wm en de Wvo. Daarbij zijn ook lacunes naar 
vorenn gekomen (buiten de Wm-inrichting en bij waterverontreiniging die niet 
onderr het begrip lozing valt). Daarnaast zijn er onduidelijkheden met betrekking 
tott de reikwijdte van de provinciale milieuverordening en met betrekking tot de 
reguleringg van bepaalde indirecte lozingen. 

Inn de FIFRA spelen deels vergelijkbare afstemmingskwesties, met name met 
dee waterregelgeving (vergunningen Clean Water Act). Opmerkelijk is dat in de 
VSS de Endangered Species Act (ESA) een belangrijke voorwaardenstellende 
werkingg heeft ten opzichte van de FIFRA. De ESA stelt procedurele eisen aan 
dee besluitvorming (raadpleging) en stelt inhoudelijke eisen aan de registratie-
besluitenn (geen schade aan bedreigde soorten of hun habitat). 

Naarr aanleiding van de verhouding van de ESA ten opzichte van de FIFRA 
rijstt ten aanzien van de £G-regelgeving de vraag naar de verhouding van de 
toelatingsrichtlijnenn tot bijvoorbeeld de Habitatrichtlijn en, in het verlengde 
daarvan,, binnen de Nederlandse regelgeving naar de verhouding van de Bmw tot 
dee Flora- en Faunawet en de natuurbeschermingswetgeving. Waar bestrijdings-
middelengebruikk in specifieke situaties bijvoorbeeld beschermde diersoorten of 
hunn habitat bedreigt, lijk t afstemming vereist te zijn. De toelatingsrichtlijnen 
bevattenn geen specifieke bepalingen inzake bedreigde plant- en diersoorten of 
inzakee de verhouding tot de regelgeving daarvoor. Wel is een aantal meer 
algemenee bepalingen mede voor bedreigde soorten van belang. Zo bepaalt 
Uniformm beginsel C l .5 dat de toepassing van gewasbeschermings-middelen op 
langee termijn geen gevolgen mag hebben voor de rijkdom en diversiteit van 
anderee soorten dan de doelsoorten; dit omdat de evaluatie gebaseerd is op 
gegevenss betreffende een beperkt aantal representatieve soorten. 

Dee EG-toelatingsrichtlijnen geven aan dat de bepalingen uit andere EG-
regelgevingg bij de toelating in acht genomen dienen te worden. Met name de 
Biocidenrichtlijnn is daarover duidelijk (art. 5, vierde lid). 
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ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Hoewell  de jurisprudentie de aanvullende werking van de Wm en de Wvo op 
dee Bmw-regelgeving heeft verduidelijkt, is er op enkele punten in de 
verhoudingg van de Bmw tot andere instrumenten nog onduidelijkheid. 
Dee aanvullende of voorwaardenstellende werking van de natuurbescher-
mingswetgevingg ten opzichte van het toelatingsstelsel verdient nader 
onderzoek. . 
Terr voorkoming van afstemmingsgebreken verdient het aanbeveling in de 
Bmww een bepaling op te nemen dat het gebruik van een toegelaten bestrij-
dingsmiddell  niet mag leiden tot een overschrijding van normen of voor-
schriftenn uit andere regelgevingskaders. Daarmee wordt invulling gegeven 
aann het beginsel van bestrijding aan de bron. 

27.2.1227.2.12 Rechtsbescherming 

Dee rechtsbescherming in het kader van de Bmw, waarbij sinds 1993 ook derde-
belanghebbendenn toegang hebben tot (de voorzieningenrechter van het) CBB, 
heeftt bijgedragen aan een omvangrijke en belangrijke jurisprudentie van (de 
voorzieningenrechterr van het) CBB over de toepassing van de Bestrijdings-
middelenwet,, in het bijzonder sinds de implementatie van richtlijn 91/414. De 
jurisprudentiee inzake de onjuiste toepassing van instrumenten zou zonder deze 
uitbreidingg niet tot stand zijn gekomen, daar deze uitspraken werden gedaan in 
zakenn die vooral door derde-belanghebbende organisaties, doorgaans milieu-
organisaties,, aan de rechter werden voorgelegd. 

Hett voor lange tijd opschorten van de verlengingsbesluitvorming voor een 
zeerr groot deel van de bestrijdingsmiddelen, door het 'aanwijzen' van stoffen 
mett het oog op het 'van rechtswege toelaten' van de betreffende middelen, vormt 
eenn ernstige inbreuk op de verkregen rechtsbescherming, voorzover deze aan-
wijzingg en van rechtswege toelating niet appellabel zou zijn. Het CBB heeft eind 
20033 geoordeeld dat de regeling waarin de afwijkende aanvraagbehandeling is 
vervatt (art. 7a Regeling toelating bestrijdingsmiddelen) een algemeen verbindend 
voorschriftt is. De aanwijzing, zoals neergelegd in art. 25d Bmw, is evenwel 
geenn algemeen verbindend voorschrift, naar het oordeel van het CBB. Hieruit 
vloeitt voort dat de prioriteitstelling waarbij de stoffen zijn aangewezen, appel-
labell  is. Een beroep tegen deze prioriteitstelling is begin 2004 aanhangig. 

Dee CBB-jurisprudentie spitst zich vooral toe op procedurele zaken. Het CBB 
schakeltt slechts zeer sporadisch externe deskundigen in. Naarmate geschillen 
meerr betrekking hebben op wetenschappelijk-technische kwesties beperkt het niet 
inschakelenn van wetenschappelijk-technische deskundigen de effectiviteit van de 
geschilbeslechting.. Nu in het toelatingsbeoordelingsproces geen sprake is van 
'peerr review' door externe deskundigen, versterkt dat de noodzaak van controle 
opp het CTB. 

Nuu de besluitvorming over stoffen zich, ingevolge de EG-toelatings-
richtlijnen,, heeft verlegd naar het communautaire niveau, is het uit rechts-
beschermingsoogpuntt van belang dat deze besluitvorming aan de EG-rechter kan 
wordenn voorgelegd, niet alleen via de prejudiciële procedure of door lidstaten, 
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maarr ook door direct- en derde-belanghebbenden, via een procedure bij het 
Gerechtt van eerste aanleg of bij het Hof van Justitie. De jurisprudentie van het 
Hoff  op andere terreinen lijk t hiertoe weinig mogelijkheden te bieden. Een 
uitspraakk van het Gerecht van eerste aanleg betreffende (een uitvoerings-
verordeningg van) richtlijn 91/414 biedt mogelijk perspectief voor de ont-
vankelijkheidd van (derde-)belanghebbenden. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Dee toepassing van de Bmw, na de implementatie van richtlijn 91/414, is op 
velee punten gecorrigeerd of anderszins bijgestuurd door (de voorzieningen-
rechterr van) het CBB. 
Dee uitoefening van de beroepsbevoegdheid van derde-belanghebbenden heeft 
hierbijj  een belangrijke rol gespeeld. 
Hett inschakelen van externe deskundigen bij wetenschappelijk-technische 
kwesties,, zou kunnen bijdragen aan de effectiviteit van de geschilbeslechting. 
Hett verdient aanbeveling dat direct- en derde-belanghebbenden de mogelijk-
hedenn van rechtsbescherming tegen de communautaire besluitvorming over 
werkzamee stoffen voor bestrijdingsmiddelen, bij de communautaire rechter 
verkennen. . 

27.33 De beantwoording van de probleemstelling 

Mett de voorgaande inventarisaties, analyses en rechtsvergelijking is ingegaan op 
dee probleemstelling die aan deze studie ten grondslag ligt: 

iss het toelatingsinstrument van de Bestrijdingsmiddelenwet een juridisch 
adequaatt instrument voor het voeren van een uit milieu-oogpunt verantwoord 
toelatingsbeleid?? Zo nee, welke wijzigingen van dit instrument kunnen tot 
eenn verbetering bijdragen? Wordt het instrument op juiste wijze toegepast? 

Dee probleemstelling kan als volgt worden beantwoord: 

mitss op juiste wijze toegepast, kan het toelatingsinstrument een adequaat 
instrumentt zijn voor het voeren van een uit milieu-oogpunt verantwoord 
toelatingsbeleidd indien rekening wordt gehouden met de beperkingen van het 
instrument,, indien aan een aantal (andere) voorwaarden wordt voldaan en 
indienn het toelatingsinstrument gericht wordt ingezet, in combinatie met 
anderee instrumenten. 

ToepassingToepassing van het instrument op juiste wijze 
Diversee malen is geconcludeerd dat de toepassing van het instrument niet altijd 
opp juiste wijze plaatsvond. Het toelatingsbeleid, de toelatingspraktijk en de 
uitvoeringsregelgevingg bleken bij toetsing door de rechter vele malen in strijd 
mett de wet en een wettelijke regeling bleek in strijd met EG-regelgeving. 

Uitt beleidsevaluaties kwam bovendien naar voren dat het toelatingsinstrument 
weinigg gericht werd ingezet met het oog op milieubeleidsdoelstellingen, dat bij 
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dee toelating van gewasbeschermingsmiddelen landbouwbeleidsdoelstellingen pre-
valeerdenn en dat voor biociden een duidelijk beleidskader ontbrak. 

RekeningRekening houden met de beperkingen van het instrument 
Dee preventieve toetsing brengt beperkingen mee waaraan kan worden tegemoet 
gekomenn door: 

hett structureel bij de herbeoordeling betrekken van monitoringgegevens over 
hett vóórkomen van residuen in het milieu en de effecten van gebruik; 
hett inhoud geven aan de regeling inzake nieuwe gegevens die na toelating 
aann de toelatinghouder bekend worden; 
hett tevens beoordelen van het gebruik overeenkomstig de praktijk. 

Dee toetsing op basis van gegevens van de toelatingaanvrager of -houder brengt 
beperkingenn mee waaraan tegemoet kan worden tegemoet gekomen door: 

openbaree gegevens structureel bij de toelating te betrekken en derden de 
gelegenheidd geven voor de toelatingsbeoordeling gegevens in te brengen. 

Dee beperkte kennis en de voortgaande ontwikkeling van de stand van weten-
schappelijkee en technische kennis over stoffen vereist: 

hett actualiseren van de toelating door herbeoordelingen waarin nieuwe 
inzichtenn doorwerken. Deze doorwerking zal voor een deel op EG-niveau 
dienenn plaats te vinden (residubeoordeling, aggregatie- en cumulatie-effecten, 
hormoonverstoring).. De trage herbeoordeling op EG-niveau en op nationaal 
niveauu zijn hierbij problematisch. Controleerbare planningen, zowel voor het 
leverenn van gegevens als voor beoordeling kunnen bijdragen aan de 
voortgang. . 

Dee toelating als landelijk instrument dat niet gebieds- of situatiegericht is, 
vereist: : 

eenn aanvulling met meer gebieds- of situatiegerichte instrumenten om het 
gebruikk te reguleren. Er zijn op dit gebied lacunes en er zijn ondui-
delijkhedenn in de afstemming met enkele andere regelgevingskaders. 

Eenn bepaling dat het gebruik van een toegelaten middel niet mag leiden tot 
overschrijdingg van normen uit andere regelgeving kan de afstemming met andere 
instrumentenn verduidelijken en kan bijdragen aan het bestrijden van 
verontreinigingg aan de bron. 

VoldoenVoldoen aan een aantal andere voorwaarden 
Dee zich structureel voordoende handhavingsproblematiek vereist, naast de inzet 
vann straf- en bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten: 

handhaafbaree gebruiksvoorschriften; 
gecontroleerdee distributie en gebruik. 

Wanneerr middelen alleen met gecompliceerde of zeer specifieke voorschriften 
aann de toelatingscriteria kunnen voldoen, vereist dat: 

eenn 'verzwaard toelatingsregime' met verstrekking op recept; deze categorie 
middelenn dient alleen voor beperkt gebruik en niet voor algemeen gebruik 
toegelatenn te worden. 

Dee kwaliteit van het toelatingsproces kan worden versterkt door: 
hett inbouwen van 'peer review' door externe deskundigen; 
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hett meer openbaar maken van het toelatingsproces door de uniforme 
openbaree voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren en door een 
'tweede-tekst-regeling'' in de Bmw op te nemen en door het, in lijn met het 
Verdragg van Aarhus en van richtlijn 2003/4 van vertrouwelijkheid uit-
zonderenn van emissiegegevens. 

GerichtGericht inzetten van de toelating, eventueel in combinatie met andere 
instrumenten instrumenten 
Hett via de toelatingsbeoordeling stimuleren van de meest mens- en milieu-
vriendelijkee oplossingen, vereist: 

eenn alternatieventoetsing en toepassing van het substitutiebeginsel. De toe-
latingscriteriaa en beoordelingsbeginselen kennen geen criteria voor alterna-
tieventoetsingg en binnen het stelsel van wederzijdse erkenning lijk t de 
discretionairee ruimte voor een dergelijke toetsing beperkt. 

Inn verband met de toepassing kan op nationaal niveau prioriteit worden gegeven 
aann een meer aanvaardbaar middel of een meer aanvaardbare methode, via: 

hett invulling geven aan het begrip 'toepassing op juiste wijze' en aan het 
begripp 'geïntegreerde bestrijding'. 

Opp het niveau van de toelating kunnen procedurele maatregelen, waaronder 
tariefreductie,, worden toegepast om bepaalde meer duurzame middelen of 
methodenn te stimuleren. Daarnaast kan sturing plaatsvinden door: 

hett combineren van de toelating met de inzet van andere instrumenten. 
Succesvollee voorbeelden van gerichte sturing naar andere middelen of 
methoden,, via het combineren met andere instrumenten, zoals de 'cross 
compliance'' (sturen via het beperken van subsidie indien milieudoelen niet 
wordenn bereikt) en door het beperken van de toepassing van bepaalde 
middelenn of methoden via verstrekking op recept waarbij hoeveelheden en 
frequentiee van toepassing worden beperkt, dienen daartoe te worden ge-
continueerd; ; 
dee informatie bij de toelating te versterken door deze, waar mogelijk, 
duidelijkerr op neveneffecten te richten en door met name particuliere 
gebruikerss op toegankelijke wijze te informeren over neveneffecten. 

Dee preventieve toetsing die met het toelatingsinstrument kan worden uitgevoerd, 
voorafgaandd aan het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen, is essentieel 
voorr het voeren van een toelatingsbeleid met een hoog beschermingsniveau voor 
menss en milieu, waarin milieubeginselen zoals de voorzorgbenadering en het 
bestrijdenn van verontreiniging aan de bron, een plaats kunnen hebben. 




