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Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot
wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig
onmisbare gewasbeschermingsmiddelen).
De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de
gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
’s-Gravenhage, 13 april 2000

Nr. 2

Beatrix

VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een voorziening dient te
worden getroffen voor gewasbeschermingsmiddelen die landbouwkundig
onmisbaar zijn;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Bestrijdingsmiddelenwet 1962 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 13a wordt vervangen door:
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Artikel 13a
Onze betrokken Minister kan regels stellen omtrent het voeren van een
administratie en het verstrekken van gegevens door toelatinghouders en,
voor zover zij geen toelatinghouder zijn, door fabrikanten, importeurs,
handelaren en gebruikers met betrekking tot de door hen in voorraad
gehouden, ontvangen, afgeleverde en gebruikte hoeveelheden van
aangewezen bestrijdingsmiddelen of groepen van bestrijdingsmiddelen.
De regels hebben geen betrekking op onderwerpen die uit hoofde van het
bepaalde in artikel 13, tweede lid, aanhef en onderdeel f, gesteld kunnen
worden.
B
Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 25c
1. Een gewasbeschermingsmiddel waarvan op grond van de stand van
de wetenschappelijke en technische kennis en, met inachtneming van de
regelen of beginselen, bedoeld in artikel 3a, aan de hand van onderzoek
van de gegevens, bedoeld in artikel 4, tweede lid, is vastgesteld dat het
middel en zijn omzettingsproducten, wanneer het overeenkomstig het
bepaalde bij of krachtens deze wet wordt gebruikt, voor een doeleind
uitsluitend niet voldoet aan de toelatingscriteria, bedoeld in artikel 3,
eerste lid, onderdeel a, ten negende en ten tiende, kan, in afwijking van de
terzake bij of krachtens de artikelen 3 en 3a gestelde regelen of beginselen, voor dat doeleind worden toegelaten indien is vastgesteld dat:
a. het gebruik van het middel voor dat doeleind dringend vereist is
omdat voor het gebruik uit landbouwkundig- of volksgezondheidsoogpunt
geen geschikt alternatief bestaat in de vorm van een ander gewasbeschermingsmiddel dan wel een mechanische of biologische methode,
die hetzelfde doeleind en een vergelijkbare werkzaamheid heeft en
waarvan met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat deze
aanmerkelijk minder risico’s heeft voor de kwaliteit van het milieu;
b. wordt voldaan aan door Onze Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in overeenstemming met Onze
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Onze Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gestelde regels met betrekking tot de toepassing van
onderdeel a en met betrekking tot de toelatingscriteria, bedoeld in artikel
3, eerste lid, onderdeel a, ten negende en ten tiende, waarbij voor de
toepassing van die regels wordt uitgegaan van het gebruik van het middel
overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet, en
c. op de toelating overeenkomstig dit artikel een beroep wordt gedaan,
ofwel door de in artikel 4, achtste lid, bedoelde aanvrager, ofwel, indien
het uitsluitend betreft een doeleind waarvoor een toegelaten gewasbeschermingsmiddel gebruikt mag worden, door de in artikel 5, zesde lid,
bedoelde instanties, lichamen, organisaties of instellingen.
2. Het eerste lid is:
a. niet van toepassing op een gewasbeschermingsmiddel waarvan de
toelating ingevolge een communautaire maatregel niet verleend mag
worden;
b. niet van toepassing op een gewasbeschermingsmiddel waarvan de
toelating ingevolge een communautaire maatregel dient te worden
ingetrokken, vanaf het tijdstip waarop aan die maatregel uiterlijk
uitvoering moet zijn gegeven;
c. uitsluitend van toepassing op een gewasbeschermingsmiddel dat
een werkzame stof bevat die reeds vóór 26 juli 1993 werd afgeleverd en
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niet bij een in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, bedoelde communautaire
maatregel is aangewezen, en
d. uitsluitend van toepassing op een gewasbeschermingsmiddel dat is
toegelaten of toegelaten is geweest.
3. Een toelating die met toepassing van het eerste lid is verleend:
a. geldt in afwijking van artikel 5, eerste lid, voor een in het besluit tot
toelating te bepalen termijn van ten hoogste twee jaren. De toelating kan
één of meer malen met ten hoogste twee jaren worden verlengd indien is
gebleken dat nog steeds aan de voorwaarden voor toelating is voldaan,
en
b. wordt in afwijking van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, ingetrokken
indien niet of niet meer wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens
het eerste lid, onderdeel b, artikel 3, eerste lid, onderdeel a, ten eerste tot
en met ten achtste, en onderdelen b tot en met d, alsmede tweede lid,
onderdeel b.

ARTIKEL II
1. Gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de werkzame stof of stoffen
in de bijlage bij deze wet zijn opgenomen, zijn een gewasbeschermingsmiddel in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en zijn van
rechtswege toegelaten in de zin van die wet voor de in de bijlage
vermelde doeleinden voor een periode die eindigt met ingang van 1
januari 2001.
2. Indien vóór 1 januari 2001 een volledige aanvraag tot toelating op
grond van artikel 25c van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 is ingediend
met overlegging van de vereiste gegevens en indien aan de overige bij of
krachtens artikel 4 van die wet gestelde regels is voldaan, eindigt de in het
eerste lid bedoelde periode van toelating met ingang van 1 januari 2002 of
zoveel eerder als omtrent de aanvraag een beslissing is genomen.
3. Met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde gewasbeschermingsmiddelen is het, onverminderd het in de bijlage bepaalde
met betrekking tot de doeleinden waarvoor het middel mag worden
gebruikt, verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel 5, tweede
en derde lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 gegeven voorschriften
zoals deze golden tot het moment van beëindiging van de toelating en
met de krachtens artikel 13 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 gegeven
voorschriften.
4. Ter uitvoering van een communautaire maatregel wordt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 7, tweede lid, van de
Bestrijdingsmiddelenwet 1962, een toelating, bedoeld in het eerste of
tweede lid, ingetrokken of worden de voorschriften, bedoeld in artikel 5,
tweede lid, van die wet gewijzigd.
5. Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij doet
mededeling in de Staatscourant van:
a. het vervallen van een toelating als bedoeld in het eerste lid, indien
niet voldaan is aan het tweede lid;
b. de toelating van rechtswege, indien aan het tweede lid is voldaan;
c. een communautaire maatregel als bedoeld in het vierde lid, de
gevolgen daarvan en het tijdstip waarop deze gevolgen intreden.
6. Op gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de werkzame stof door
Onze betrokken Minister is aangewezen, is dit artikel voor de bij die
aanwijzing vermelde doeleinden van overeenkomstige toepassing. Voor
aanwijzing komen uitsluitend in aanmerking werkzame stoffen met
betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen en doeleinden daarvan met
betrekking waartoe zich een situatie als bedoeld in artikel 25c, eerste lid,
onderdeel a, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 naar de mening van
Onze betrokken Minister voor kan doen.
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ARTIKEL III
In artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten wordt in
de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Wet houdende wijziging van
de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen): artikel II, derde en zesde lid, en bijlage.

ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande
dat artikel II, eerste lid, terugwerkt tot en met 1 september 1999.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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Bijlage

Bijlage als bedoeld in artikel II, eerste lid, van de Wet houdende
wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig
onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)
werkzame stof
1. carbaryl
2. carbofuran

3. chloorpyrifos

4. chloridazon
5. fenbutatinoxide

6. penconazool
7. pirimifosmethyl

8. propachloor

9. simazin

doeleinden
appel, peer, pruim, zoete kers, zure kers
lelies (o*), boomkwekerijgewassen (ol enog**),
vaste planten (ol en og), aardbeien (ol), bloemisterijgewassen (ol en og), bleekselderij
bloemisterijgewassen (ol en og), boomkwekerijgewasssen (ol en og), rode kool, savooie kool,
spitskool, witte kool, bloemkool, Chinese kool,
broccoli, spruitkool, koolrabi, andijvie, kroot, peen,
wortel, prei, gladiool, iris, tulp, consumptie- en
fabrieksaardappel
bloembolgewassen
appel, peer, pruim, kers, aardbei, boomkwekerijgewassen (ol), aubergine (og), augurk (og),
courgette (og), komkommer (og), meloen (og),
paprika (og), tomaat (og)
braam, framboos, aardbei
aubergine (og), komkommer (og), meloen (og),
paprika (og), tomaat (og), bloemisterijgewassen
(og), boomkwekerijgewassen (og), vaste planten
(og)
uigewassen, prei, radijs, rettich, koolraap, koolrabi,
bloemenzaadteelt en bloementeelt, dahlia, Liatris
spicata
aardbei, boomkwekerijgewassen, trekheesters, vaste
planten, doperwt, prei, schorseneer, (Chinese)
rabarber, rabarber

* ol = open lucht
* og = onder glas
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