NAPAN 2023-2027 – Belgische projecten voorgelegd aan het openbaar onderzoek
van 17 januari tot 20 maart 2022
1. Opleiding voor professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen
/

2. Verkoop van gewasbeschermingsmiddelen
2.1
Ref.
Bel.
3.2.1

Algemene informatie beschikbaar in de verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen voor amateurgebruik

Doel
Beschikbaarheid van correcte informatie in de
verkooppunten van
gewasbeschermingsmiddelen voor nietprofessioneel gebruik.
Ten minste om de vijf jaar de officiële
communicatieboodschap vernieuwen en
actualiseren.
De creativiteit van de dealers op het gebied
van communicatie stimuleren.

Actie
Ontwikkeling van een nieuwe
communicatiecampagne voor de verkooppunten
van gewasbeschermingsmiddelen voor nietprofessioneel gebruik.
Deelname van de distributiesector stimuleren,
bijvoorbeeld door middel van een wedstrijd.

KSF
Communicatiecampagne in 2026.

In het kader van de eerdere programma’s van het NAPAN werden er reeds richtlijnen ontwikkeld met betrekking tot de informatie die beschikbaar
moet zijn in de verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen voor amateurgebruik. Meer informatie over de verplichtingen waaraan de
distributeurs nu reeds moeten voldoen vindt u op www.info-pesticide.be.
De nieuwe communicatiecampagne zal ontwikkeld worden rekening houdend met:
- De aanbevelingen in de “Praktische gids over een goed gebruik van pesticiden en over alternatieven”;
- De resultaten van de enquête, die in 2024 zal worden uitgevoerd om de kennis van niet-professionele gebruikers over pesticiden en hun
alternatieven te onderzoeken (Fed.3.2.2).
Specifieke aandacht zal gaan naar het informeren van niet-professionele gebruikers over de risico’s verbonden aan het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, over mogelijke negatieve effecten op de biodiversiteit en over de mogelijke alternatieven.
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3. Informatie en bewustmaking over pesticiden en alternatieven
3.2
Ref.
Bel.
3.3.1

Systemen voor het verzamelen van informatie over gevallen van vergiftiging

Doel
Ondersteunen van de implementatie van een
monitoring van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen door
professionele gebruikers.

Actie
Zorgen voor coherent beleid tussen de
verschillende bevoegde overheden met betrekking
tot de registratie van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen door professionele
gebruikers en het verzamelen en doorgeven van
deze informatie, om te voldoen aan de
verplichtingen die worden opgelegd door de
relevante EU-wetgeving, en om autoriteiten in
staat te stellen maximaal gebruik te maken van de
verkregen informatie.

KSF
Coördinatie van de activiteiten in
overeenstemming met EU-deadlines.

Overeenkomstig artikel 67 van EG-verordening 1107/2009 zijn professionele gebruikers nu reeds verplicht om registers bij te houden van de
gewasbeschermingsmiddelen die zij gebruiken, met vermelding van de naam van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel, het tijdstip van
toepassing en de dosis, alsook het gebied en het gewas waarop het gewasbeschermingsmiddel werd gebruikt. Nieuwe EU-wetgeving zal de
gebruikers in de toekomst verplichten om deze registers in elektronisch formaat bij te houden. Alle Lidstaten zullen hun gebruiksgegevens op
nationaal niveau moeten verzamelen en doorgeven aan de Europese Commissie in het kader van de toekomstige SAIO-verordening (Statistics on
Agricultural Input and Output).
De implementatie van deze monitoring van het daadwerkelijke gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in België vereist een nauwe samenwerking
tussen de verschillende bevoegde overheden. Daarnaast is het cruciaal dat de betrokken autoriteiten maximaal gebruik kunnen maken van de
verkregen informatie in het kader van het beheer van de risico’s verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

4. Inspectie van de uitrusting die wordt gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen
/

5. Aankondiging van bespuitingen aan potentieel blootgestelde personen
/
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6. Bescherming van het aquatisch milieu
Ref.
Bel.
3.6.1

Doel
Implementatie van een reactief risicobeheer
via emissiereductieplannen voor
probleemstoffen.

Actie
KSF
Implementatie en verbetering van het ‘Charter
Evaluatie van de impact van de
voor aanpak overschrijdingen toetsingswaarden
reductieplannen (voldoende reductie
gewasbeschermingsmiddelen in het
bekomen – verdere actie indien nodig).
oppervlaktewater in België’, in samenwerking met
de sectoren.
Communicatie naar het publiek.
Op basis van het ‘Charter voor aanpak overschrijdingen toetsingswaarden gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in België’ (zie
https://fytoweb.be/nl/reductieplan/structurele-wijzigingen/charter-voor-aanpak-overschrijdingen-toetsingswaarden) worden
Emissiereductieplannen (ERP) uitgewerkt voor bepaalde werkzame stoffen die in te hoge concentraties in het oppervlaktewater worden
aangetroffen. Dit proces werd opgestart in het kader van het NAPAN programma voor 2018-2022 en zal voortgezet worden onder het nieuwe
programma.

Bel.
3.6.2

Implementatie van een nieuw
bufferzonebeleid ter bescherming van
waterorganismen.

Implementatie van een permanente bufferzone
Implementatie voor 2025.
langs oppervlaktewater via federale wetgeving.
Communicatie voor 2026.
Mogelijke ondersteuning voor professionals.
Communicatie naar het publiek.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de buurt van oppervlaktewater kan risico’s inhouden voor de waterorganismen aanwezig in het
oppervlaktewater. Ter bescherming van deze waterorganismen zal een permanente bufferzone langs oppervlaktewater worden ingevoerd via
federale wetgeving.

7. Vermindering van de risico’s in specifieke gebieden
7.1
Ref.
Bel.
3.7.1

Gebieden die gebruikt worden door het brede publiek of door kwetsbare groepen

Doel
Harmonisatie van het beleid met betrekking
tot gebieden die gebruikt worden door het
brede publiek of door kwetsbare groepen.

Actie
KSF
Coördinatie van gewestelijke maatregelen ter
Permanente coördinatie.
bescherming van omwonenden en omstanders.
Implementatie via gewestelijke wetgeving.
Mogelijke ondersteuning voor professionals.
Communicatie naar het publiek.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op percelen die grenzen aan woongebieden kan risico’s inhouden voor omwonenden en
voorbijgangers. De bevoegde gewestelijke overheden zullen samenwerken om risicobeperkende maatregelen in te voeren ter bescherming van
omwonenden en omstanders.
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8. Hantering/opslag van gewasbeschermingsmiddelen en hun verpakking/restanten
/

9. Geïntegreerde gewasbescherming (IPM – Integrated Pest Management)
9.1
Ref.
Bel.
3.9.1

Bevorderen van lage-inputsystemen zoals IPM en biologische landbouw

Doel
Gewasbeschermingsmiddelen voor
biologische landbouw, basisstoffen en
gewasbeschermingsmiddelen met een laag
risico beter zichtbaar maken op Fytoweb.

Actie
KSF
De gewasbeschermingsmiddelen die geschikt zijn
Geïmplementeerd in 2024.
voor gebruik in de biologische landbouw, de
basisstoffen en de gewasbeschermingsmiddelen
met een laag risico duidelijk zichtbaar en
gemakkelijk vindbaar maken op Fytoweb.
Deze informatie up-to-date houden door middel
van structurele informatie-uitwisseling tussen
federale en gewestelijke overheden.
Via Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > Toelatingen raadplegen kan men opzoeken welke gewasbeschermingsmiddelen in België zijn
toegelaten voor een bepaalde toepassing. Momenteel is uit de opzoekingen niet rechtstreeks af te leiden welke gewasbeschermingsmiddelen
geschikt zijn voor gebruik in de biologische landbouw, welke basisstoffen toegelaten zijn voor een bepaald gebruik en welke producten als
‘gewasbeschermingsmiddel met een laag risico’ zijn geklasseerd.
De lijsten van gewasbeschermingsmiddelen geschikt voor gebruik in de biologische landbouw en van basisstoffen zijn reeds beschikbaar in
afzonderlijke rubrieken (zie https://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/specifieke-middelen/biopesticiden/biologische-landbouw en
https://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/specifieke-middelen/basisstoffen).
Er zal getracht worden deze producten duidelijker zichtbaar en gemakkelijker vindbaar te maken op Fytoweb, om gebruikers te helpen bij het maken
van een keuze tussen verschillende toegelaten producten.
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10. Indicatoren
Ref.
Bel.
3.10.1

Doel
Actie
KSF
De nationale indicatoren up-to-date houden
Update en verdere ontwikkeling van het NAPAN
Publicatie van het NAPAN Dashboard in 2023,
en verder ontwikkelen ter ondersteuning van Dashboard.
2025 en 2027.
het beleid inzake
Publicatie van de verzamelde indicatoren om de
gewasbeschermingsmiddelen.
twee jaar.
De indicatoren, die ontwikkeld werden tijdens het vorige NAPAN-programma, worden regelmatig geactualiseerd en verder verfijnd waar nodig.

11. Beheer en opvolging van het plan
Ref.
Bel.
3.11.1

Doel
De werking van de NAPAN Taskforce en de
NAPAN Adviesraad blijven verzekeren.

Actie
KSF
Regelmatige vergaderingen.
Elk trimester.
Opvolging van de voortgang van de acties in het
kader van de EU Farm-to-Fork
reductiedoelstellingen via de NAPAN Taskforce.
Alle bevoegde overheden zijn betrokken bij de samenwerking en de coördinatie van het NAPAN via de NAPAN Taskforce. Belanghebbenden zijn
betrokken via de NAPAN Adviesraad.

Bel.
3.11.2

Het publiek actief betrekken bij de
Openbare raadpleging over het NAPAN
Openbare raadpleging in 2027.
besluitvorming aangaande het NAPAN.
programma 2028-2032 en communicatie hierover.
In 2027 zal het publiek geraadpleegd worden om het programma van het NAPAN te bepalen voor de periode 2028-2032.
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