Casus Gewasbeschermingsmiddelen
Akkerbouwers staan centraal in efficiënte informatieketen;
lagere toezichtslasten bij gewasbescherming.
Voor de akkerbouwsector is gewasbescherming een noodzaak. Zonder gewasbescherming geen
rendement en geen betrouwbare kwaliteit van de teelt. Om te zorgen dat het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen veilig is voor mens, natuur en milieu zijn verschillende instanties
betrokken bij de naleving van de regels. Afnemers, certificerende instanties en toezichthouders
vragen in dit verband informatie aan akkerbouwers. Tot hun ergernis is het nu zo dat
akkerbouwers veelal dezelfde informatie aan die instanties moeten verstrekken en de gegevens
daarvoor handmatig moeten invoeren.
De administratieve last die akkerbouwers ervaren, is opgemerkt door de Zuidelijke Land en
Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en het Productschap Akkerbouw. Zij hebben het initiatief
genomen voor de casus door hier aandacht voor te vragen bij het ministerie van EL&I.
Betrokken ketenpartners
De casus wordt gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep bestaande uit een
vertegenwoordiging van ZLTO, Productschap Akkerbouw, Agrifirm Plant, Agrodis, het College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en EL&I, directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit (PAV). De stuurgroep staat onder voorzitterschap van Adrie Beulens,
hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Aan de werkgroep waarin deze casuspartners
samenwerken, wordt ook deelgenomen door de Vakgroep Akkerbouw van LTO en AgroConnect.
Doel van de casus
In een verkennend onderzoek is vastgesteld dat de kosten en inspanningen voor het naleven
van wettelijke verplichtingen en de controle daarop kunnen worden verminderd door
verdergaande digitalisering van de informatie-uitwisseling in de keten van
gewasbeschermingsmiddelen. De informatiebehoefte van de akkerbouwer staat hierbij centraal.
Het doel van de casus is om te zorgen dat akkerbouwers:
•
op eenvoudige wijze kunnen beschikken over actuele informatie over
gewasbeschermingsmiddelen;

•

•

spuitadviezen van hun adviseurs digitaal kunnen verwerken en hun
gewasbeschermingsplan en gewasbeschermingsmiddelengebruik digitaal kunnen
registeren;
informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen eenvoudig en onder eigen
regie beschikbaar kunnen stellen aan afnemers van zijn producten, certificerende
instanties en toezichthouders.

Voordelen voor alle partijen
Alle partijen die betrokken zijn bij de distributie en het gebruik van en het toezicht op het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen behalen voordelen bij verdergaande digitalisering van
de informatie-uitwisseling:
•
Akkerbouwers kunnen sneller van een spuitadvies worden voorzien door hun adviseurs,
omdat deze direct toegang hebben tot actuele informatie over
gewasbeschermingsmiddelen in de database van de Ctgb. Het wordt voor
akkerbouwers ook eenvoudiger om spuitadviezen te verwerken in hun
bedrijfsinformatiesystemen en om informatie te verstrekken aan afnemers,
certificerende instellingen en de overheid;
•
Adviseurs kunnen informatie over gewasbeschermingsmiddelen sneller en tegen lagere
kosten verwerken;
•
Distributeurs kunnen hun voorraden nauwkeuriger plannen doordat actuele informatie
over gewasbeschermingsmiddelen direct toegankelijk is;
•
Toezichthouders worden in staat gesteld om de werkwijze van toezicht te vernieuwen
en zich meer te concentreren op risicovolle situaties. Het aantal inspecties op het erf
kan worden verminderd door toepassing van digitale administratieve controle;
Stand van zaken
De casus Gewasbeschermingsmiddelen is van start gegaan in het eerste kwartaal van 2012 en
is in het vierde kwartaal voltooid en overgedragen aan de ketenpartners.
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