CASUS GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
De akkerbouwer staat centraal in de Sggv-casus Gewasbeschermingsmiddelen
(GBM). Deze casus draagt bij aan een efficiënt werkende keten van GBMproducenten, distributeurs, akkerbouwers, afnemers, certificerende instanties en
toezichthouders.
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. De NVWA, gemeenten en waterschappen houden
toezicht en het Productschap Akkerbouw, NAK Agro en Bureau Erkenningen zijn betrokken bij
certificering. Tot ergernis van de akkerbouwers moeten zij dezelfde gegevens aan verschillende
certificerende en toezichthoudende instanties leveren.
De regeldruk 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.

Oplossingsrichting
De bij de casus betrokken partijen hebben tijdens een eerste verkenning vastgesteld dat de
lasten voor het naleven van de wettelijke verplichtingen en de controle daarop zijn te
verminderen door digitalisering en verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de
akkerbouwketen en de overheid. Vereenvoudiging van de informatielevering aan certificerende
en toezichthoudende instanties bespaart de akkerbouwers tijd.
Het doel van de casus is om te zorgen dat de akkerbouwer:
•
op eenvoudige wijze kan beschikken over actuele informatie van Ctgb en NVWA;
•
zijn gewasbeschermingsplan en GBM-gebruik digitaal kan registeren en het spuitadvies
digitaal kan verwerken;
•
de informatie over zijn GBM-gebruik onder zijn eigen voorwaarden beschikbaar kan
stellen aan de directe afnemers van zijn producten, toezichthouders- en certificerende
instanties.

Verbetering van informatievoorziening
De casus Gewasbeschermingsmiddelen werkt daarom aan de volgende drie resultaten:
1) digitale ontsluiting van de GBM-informatie van Ctgb en NVWA voor akkerbouwers en
distributeurs;
2) digitale registratie van het gewasbeschermingsplan en het GBM-gebruik door de
akkerbouwer en digitale verstrekking van spuitadviezen door distributeurs;
3) hergebruik van de digitale registratie van de akkerbouwer voor eenvoudige
informatieverstrekking aan derden.
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1) Digitale ontsluiting van GBM-informatie van Ctgb en NVWA voor akkerbouwers en
distributeurs
Als onderdeel van het eerste resultaat van de casus worden afspraken gemaakt over de
wijze waarop de informatie van de NVWA en het Ctgb gekoppeld gaat worden om deze
vervolgens op een praktische manier digitaal beschikbaar te stellen aan zowel distributeurs
als akkerbouwers. Deze afspraken hebben betrekking op de gehanteerde definities en de
voorwaarden waaronder de informatie beschikbaar komt. Beoogd wordt om ook een
proefopstelling te realiseren voor de beschikbaarstelling van de informatie.
Voordelen voor de akkerbouwer zijn dat:
•
de distributeurs actuele toelatingsinformatie makkelijker kunnen verwerken en de
akkerbouwer daardoor sneller van een juist spuitadvies kunnen voorzien;
•
de akkerbouwer beter op de hoogte blijft van wijzigingen in toelatingen,
gebruiksvoorschriften en gebruiksadviezen.
2) Digitale registratie van gewasbeschermingsplan en GBM-gebruik door de
akkerbouwer en digitale verwerking van het spuitadvies
Het tweede resultaat van de casus bouwt voort op het fundament dat wordt gelegd in het
eerste resultaat. Akkerbouwers leggen hun gewasbeschermingplan digitaal vast.
Distributeurs krijgen de mogelijkheid om een digitaal spuitadvies aan akkerbouwers te
verstrekken. Dit advies past in het bedrijfsmanagementsysteem van de akkerbouwer. De
akkerbouwer registreert vervolgens het daadwerkelijk gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen in zijn digitale spuitlogboek in zijn
bedrijfsmanagementsysteem.
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Voordelen voor de akkerbouwer zijn dat:
•
hij alle relevante en actuele informatie van Ctgb, NVWA en distributeur digitaal kan
verwerken in zijn bedrijfsmanagementsysteem en kan combineren met zijn
gewasbeschermingplan en digitale spuitlogboek;
•
hij hiermee de effectiviteit en efficiëntie van zijn bedrijfsvoering kan verbeteren;
•
hij in staat wordt gesteld om het verstrekken van informatie aan verschillende
partijen te vergemakkelijken.
3) Hergebruik van de digitale registratie van de akkerbouwer voor eenvoudige
informatieverstrekking aan derden
Het derde resultaat van de casus is dat akkerbouwers eenvoudig informatie over het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen verstrekken aan organisaties zoals de
NVWA, gemeenten en waterschappen, Productschap Akkerbouw, NAK Agro en Bureau
Erkenningen. De casus onderzoekt hoe deze informatieverstrekking het beste kan worden
vormgegeven zodat voldaan wordt aan de voorwaarden die de akkerbouwers hieraan
stellen.
Voordelen voor de akkerbouwer zijn dat hij vanuit zijn digitale registratie eenvoudig
informatie kan leveren voor onder andere:
•
VVAK-certificering;
•
GlobalGAP-certificering;
•
toezichthouders als NVWA, gemeente en waterschap;
•
directe afnemers van zijn producten, ook bij export.

Uitwerking van de resultaten
Met de drie hiervoor beschreven resultaten zijn oplossingsrichtingen aangegeven.
In de casus Gewasbeschermingsmiddelen werken de betrokken partijen met elkaar samen aan
de verdere uitwerking hiervan.
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