GEWASBESCHERMING

Minder administratieve lastendruk

Gewasbescherming digitaal
Het programma ‘Slim geregeld, goed
verbonden’ ondersteunt bedrijven bij het
verminderen van de administratie. In de
Casus Gewasbeschermingsmiddelen kijken
akkerbouwers naar mogelijkheden om de
regeldruk te beperken.

B

innen de Casus Gewasbeschermingsmiddelen worden opties onderzocht om
de administratie te vergemakkelijken.
Het gaat om drie stappen. De eerste stap is dat
de gegevens over toelatingen en gebruiksadviezen digitaal beschikbaar komen voor de
akkerbouwer. De tweede stap houdt in dat de
akkerbouwer zijn gewasbeschermingsplan,
het spuitadvies, dat digitaal bij de akkerbouwer binnenkomt via de adviseur en/of distributeur, en het gewasbeschermingsmiddelengebruik digitaal registreert.
De laatste stap houdt in dat de akkerbouwer de digitale registratie beschikbaar kan
stellen aan de betreffende instantie. Met een
druk op de knop is, als de akkerbouwer dat
wil, de informatie dan daar waar het wordt
gevraagd.
De Casus Gewasbeschermingsmiddelen startte in februari en wordt in december
afgerond. Vanaf begin 2013 zullen de ketenpartners de daadwerkelijke realisatie en
invoering van de tijdens de casus uitgewerkte
oplossingen op zich nemen.
Er zijn veel voordelen van het programma. De regeldruk voor akkerbouwers gaat
daadwerkelijk naar beneden. „Snelle uitwisseling van gegevens hebben wij graag”, zegt
voorzitter Jaap Haanstra van LTO-vakgroep
Akkerbouw. „Nu moet er een managementprogramma worden onderhouden en de gegevens moeten telkens worden geactualiseerd.
Als het managementprogramma zichzelf kan
onderhouden, heeft dat enorme voordelen. Je
ziet precies wat voor jouw gewassen de toela-

Resultaten
De casus richt zich op de volgende drie resultaten:
• Digitale ontsluiting van de informatie over gewasbeschermingsmiddelen van het Ctgb en de NVWA voor akkerbouwers en hun adviseurs en distributeurs, zodat zij altijd over
actuele informatie over toelatingen en gebruiksvoorschriften kunnen beschikken en deze informatie eenvoudig
kunnen gebruiken. Dit vermindert de benodigde inspanning om deze informatie te gebruiken en draagt bij aan
naleving van wet- en regelgeving en effectief en efficiënt
gewasbeschermingsmiddelengebruik.
• Digitale registratie van het gewasbeschermingsplan en
het gewasbeschermingsmiddelengebruik door de akkerbouwer in combinatie met digitale verstrekking van spuitadviezen door distributeurs en adviseurs. Dit versnelt en
verbetert de communicatie tussen de akkerbouwer en zijn
distributeur of adviseur en vermindert de tijd die nodig is
voor registratie van het middelengebruik. Bovendien legt
het de basis voor het derde resultaat van de casus.
• Eenvoudige informatieverstrekking door de akkerbouwer
aan derden, zoals de afnemers van zijn producten, certificerende instanties en toezichthouders, op basis van zijn
digitale registratie.
Dit zorgt ervoor dat de akkerbouwer informatie slechts eenmalig hoeft vast te leggen en hij vanuit zijn eigen registratie
verschillende partijen eenvoudig van informatie kan voorzien. Dit bespaart de akkerbouwer tijd. Bovendien wordt het
mogelijk dat certificerende instanties en toezichthouders het
administratieve deel van hun certificering of toezicht op hun
eigen kantoor uitvoeren in plaats van bij de akkerbouwer op
locatie. Ook dat bespaart de akkerbouwer tijd.
Voor de NVWA als toezichthouder is naast informatie van de
akkerbouwer informatie van middelenproducenten en –distributeurs nodig. Het derde resultaat van de casus besteedt
daarom ook aandacht aan die informatie-uitwisseling.

GEWAS

tingen zijn, welke veiligheidstermijnen er in
acht moeten worden genomen en ga zo maar
door.”
Ook vakgroeplid Adrie Bossers ziet de
snelle uitwisseling van gegevens als een
winstpunt. „Nu duurt het een bepaalde tijd
voordat kennis indaalt bij bijvoorbeeld handel en kennisinstellingen. Dan duurt het nog
een periode voordat de akkerbouwer die kennis tot zich neemt. Die periodes kunnen door
een centrale database flink worden ingekort.
Ook verminderd de administratieve lastendruk meteen.”
SNELLER BESCHIKKEN

Roy Mierop van het programma ‘Slim
geregeld, goed verbonden’, dat de casus uitvoert in opdracht van het ministerie van
EL&I: „Met de casus ligt nu meer dan ooit
de doorbraak binnen handbereik naar een
vloeiende uitwisseling van informatie tussen
alle betrokkenen in de keten van gewasbeschermingsmiddelen. Akkerbouwers en hun
adviseurs kunnen sneller beschikken over de
voor hen benodigde gegevens over gewasbeschermingsmiddelen, op elk moment en op
elke locatie. Ook kunnen ze de gegevens digitaal verwerken in hun informatiesystemen.”
Mierop verwacht daarnaast dat doordat
de basisgegevens van het College voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden (Ctgb) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) digitaal toegankelijk zijn, softwareproducenten daarop
inspelen met nieuwe programma’s waarmee
akkerbouwers gewasbeschermingsmiddelen veel gerichter kunnen toepassen. „Dat
bespaart kosten en is goed voor het milieu.”
Om de technische mogelijkheden voor
efficiënte uitwisseling van informatie ten
volle te benutten, zijn er volgens Mierop spelregels nodig. „De ketenpartners maken daarom gezamenlijk afspraken over inzage in en
gebruik van gegevens, zodat zowel de akkerbouwers als de overheid vertrouwen hebben
in de samenwerking en gemotiveerd zijn om
keteninformatie met elkaar te delen.”
Verschillende overheidspartijen controleren de naleving van regels wat betreft
gewasbeschermingsmiddelen. Zo houden de
NVWA, gemeenten en waterschappen toezicht
op het naleven van wet- en regelgeving. Productschap Akkerbouw, NAK Agro en Bureau
Erkenningen zijn betrokken bij de certificering. Akkerbouwers moeten aan al deze
instanties dezelfde gegevens aanleveren.
LTO-vakgroep Akkerbouw doet mee aan
de casus. „Wij vinden het belangrijk om te
borgen dat de informatie van de akkerbouwer ook echt van de akkerbouwer blijft. Het
kan nooit zo zijn dat de informatie tegen hen
wordt gebruikt of dat ze worden gedwongen
om de registratie af te geven binnen het project”, stelt Haanstra. „De informatie is en blijft
eigendom van de akkerbouwer.” Haanstra zit
namens LTO in de werkgroep. Ook daar is hij
scherp op dit onderdeel van het programma.
Bossers valt hem bij: „De centrale database met gegevens en de toegankelijkheid
daarvan is een potentieel gevaar. Wij hebben als uitgangspunt dat de individuele boer
bepaalt wanneer en naar wie hij de gegevens
stuurt. De centrale database hoeft nog geen
nadeel te zijn, maar dat moet wel goed worden geborgd.”
Bossers, die tevens voorzitter is van ZLTOvakgroep Akkerbouw, vertelt dat ZLTO samen
met Productschap Akkerbouw het initiatief
nam om deze casus op te zetten. Vervolgens
is het met alle partijen uit de keten opgepakt,
vult Mierop aan. „Het wordt gedragen door
het ministerie van EL&I. Dat initiatief is ontstaan vanuit het programma ‘Slim geregeld,

Telers willen gewoon aan de slag kunnen en administratieve lasten minimaal houden.

goed verbonden’. Daarin wordt gezocht naar
mogelijkheden om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen”,
zegt Bossers.
DOORLOPEND PROCES

„Gewasbeschermingsmiddelen zijn toch
een belangrijk aspect voor de plantaardige
sectoren. Vroeger veranderden toelatingen
alleen in de winterperiode, maar inmiddels is
dat een doorlopend proces. Dat vraagt erom
dat de sector daarop inspeelt”, vindt Bossers.
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Mierop verwacht dat de casus die nu voor
de akkerbouw wordt uitgevoerd, breder toepasbaar is. „De systematiek voor het stroomlijnen van informatie-uitwisseling kan ook
worden toegepast in andere landbouwsectoren. De aanpak waarbij ondernemers en
overheden gezamenlijk de ketensamenwerking verbeteren op basis van een zakelijk voordeel voor alle betrokkenen, is ook
geschikt voor de oplossing van knelpunten in
andere sectoren.”
Yvonne Hurkens
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Doeltreffend phytophthora bestrijden
in aardappelen
Superpowers :
• Bescherming nieuwe groei
• Supersnel regenvast
• Uitstekende duurwerking
• Beste knolbeschermer
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ISK Biosciences Europe NV. Lees aandachtig het etiket vóór gebruik.
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