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Brede publiek

Elke andere gebruiker dan de professionele
gebruiker
Gebruiker van klasse A producten die deze
enkel binnen het eigen bedrijf gebruikt. De lijst
van bedrijven, vastgelegd bij Ministerieel
Besluit d.d. 06/03/2002 is weergegeven in
Bijlage 1.
Alle personen die in de publieke sector
betrokken zijn bij het gebruik van biociden. Het
betreft de persoon die de producten toepast,
maar ook de aankoper ervan
Impact die aanleiding geeft tot kosten voor de
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Periode vanaf de publicatie van de nieuwe
regelgeving in het Belgisch Staatsblad tot het
moment waarop de nieuwe regelgeving
volledig in voege treedt. Dit is een periode
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Elke handeling met biociden die uitgevoerd
worden door een professionele gebruiker in het
kader van zijn beroepsactiviteiten
Programma voor de Reductie van Pesticiden
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markt brengen en het gebruiken van biociden
die in België van toepassing zijn bij aanvang
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Inleiding, doelstellingen en aanpak

SAMENVATTING
1.

INLEIDING EN DOELSTELLINGEN

Niet elk biocide is even geschikt voor elke gebruiker. Dit wordt in het bijzonder aangetoond bij een
vergelijking tussen het brede publiek en de professionele gebruiker. Beide gebruikersgroepen hebben
andere behoeften en andere toepassingswijzen, een verschillend kennis- en opleidingsniveau en
tenslotte verschillende toepassingsapparatuur en verschillende afdoende persoonlijke bescherming van
de gebruiker.
Bijgevolg is het wenselijk dat het brede publiek en zijn omgeving beschermd worden, dit door hem enkel
de aan hem aangepaste producten aan te bieden. Daarnaast is het wenselijk dat de professionele
gebruikers van biociden hun deskundigheid kunnen aantonen, zodat zij op een oordeelkundige manier
producten kunnen gebruiken die voorbehouden zijn aan dergelijk professioneel gebruik.
In deze studie werd bijgevolg de impact van de invoering van twee regelgevingen geanalyseerd. Het
betreft:
- Deel 1: de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professioneel gebruik en gebruik door het
brede publiek
- Deel 2: de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden van het
type 8, 14 en 18. Deze producttypes worden als prioritair beschouwd in het Europese
herzieningsprogramma en in het PRPB 2005

2.

AANPAK

De aanpak van de opdracht is gebaseerd op de richtlijnen van de Europese Commissie voor het
uitvoeren van impactanalyses (European Commission, 2005). Hierbij werden voor beide regelgevingen
volgende stappen doorlopen:
- Structureren van de referentiesituatie en enten van de maatregelen: invloed van de invoering van
nieuwe regelgeving op de huidige situatie of referentiesituatie
- Identificeren en beschrijven van de impact van elke maatregel volgens aard (direct/indirect) en type
(economisch/sociaal/milieu) van de impact, betrokken actor(en) en het tijdskader
(overgangsperiode/routineperiode)
- Kwalitatieve of (semi)kwantitatieve impactbeoordeling:
- Prioriteren van de impacten: er werd enkel gefocust op die impacten die door de betrokken
actoren als prioritair werden beschouwd
- Parameteridentificatie: oplijsten van de parameters die de impact kunnen kwantificeren, in
functie van het type impact:
- Milieu/volksgezondheid: de impact op milieu en volksgezondheid werd kwalitatief
besproken over alle impacten heen
- Sociale impact: de sociale impacten werden individueel, hoofdzakelijk op een kwalitatieve
manier, besproken. Waar mogelijk werd getracht om een idee te geven van het aantal
actoren die beïnvloed worden
- Economische impact: parameters van het Standaard Kosten Model1
- Informatie-inzameling: documenteren van de parameters via stuurgroepvergaderingen,
gestructureerde vragenlijsten, gerichte contacten met bepaalde actoren en schriftelijk
bronnenmateriaal

1

Prijs (Tijd X Tarief) X Hoeveelheid (Aantal actoren X Frequentie)
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Deel 1: Splitsen van toelatingen

DEEL 1: SPLITSEN VAN TOELATINGEN VAN BIOCIDEN VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK EN HET BREDE PUBLIEK
1.

STRUCTUREREN VAN DE REFERENTIESITUATIE EN ENTEN VAN DE
MAATREGELEN

Tot op heden is er geen officieel voorstel beschikbaar betreffende de splitsing van toelatingen voor
biociden tussen professionele gebruikers en het brede publiek. De maatregelen ten gevolge van de
splitsing werden bijgevolg in kaart gebracht op basis van de resultaten van een haalbaarheidsstudie
over de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en amateurgebruikers
(Arcadis, 2008), uitgevoerd in het kader van het PRPB.

2.

IDENTIFICEREN VAN DE IMPACT

De producten die het onderwerp uitmaken van de studie zijn:
- producten waarvan in de toelatingsakte specifiek vermeld wordt dat ze door beide doelgroepen
mogen gebruikt worden
- producten waar gebruik door beide doelgroepen niet specifiek vermeld wordt in de toelatingsakte,
maar waarvoor uit de gebruiksaanwijzing duidelijk blijkt dat het product zowel door professionelen
als door het brede publiek kan gebruikt worden
Er werd verondersteld dat bij een splitsing van de toelatingen, geen nieuw dossier moet ingediend
worden indien het product voorbehouden wordt voor professioneel gebruik. Dit leidde tot volgende
scenario‟s voor de toelatingshouder:
- Voor elk product, momenteel toegelaten voor zowel professionelen als het brede publiek, wordt
1a. een nieuw dossier ingediend voor het brede publiek (scenario met maximale impact)
1b. enkel een nieuw dossier ingediend voor het brede publiek indien deze gebruikersgroep een
belangrijke afzetmarkt vormt voor het product op de Belgische markt
- Voor slechts 50% van de producten, momenteel toegelaten voor zowel professionelen als het
brede publiek, wordt
2a. een nieuw dossier ingediend voor het brede publiek
2b. enkel een nieuw dossier ingediend voor het brede publiek indien deze gebruikersgroep een
belangrijke afzetmarkt vormt voor het product op de Belgische markt. (scenario met minimale
impact)
Er werden 5 doelstellingen geïdentificeerd met betrekking tot de splitsing van toelatingen tussen
professioneel gebruik en gebruik door breed publiek. Het betreft gebruiksspecifieke voorwaarden voor
de aanvraag van de toelating/registratie, voor de verpakking en etiket, voor de verkoop, voor de
wederzijdse erkenning en voor de parallelinvoer. Elke doelstelling geeft aanleiding tot directe en er uit
voorvloeiende indirecte impacten. De directe impacten zijn voornamelijk gerelateerd aan een
verminderd risico voor de gebruiker en het milieu. De indirecte impacten hebben voornamelijk
betrekking op een grotere administratieve en financiële belasting van de overheid en de private actoren.
Het verband tussen de verschillende impacten, te verwachten bij de splitsing van toelatingen van
biociden tussen professionele gebruikers en breed publiek werd visueel voorgesteld door middel van
een causaal schema.
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3.

Deel 1: Splitsen van toelatingen

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De actoren betrokken bij de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en
het brede publiek zijn de toelatingshouder/producent, de gebruiker, de distributiesector, de overheid en
het leefmilieu/volksgezondheid. Er worden 4 groepen van maatregelen onderscheiden. Het betreft de
procedure voor toelating of registratie, de verplichtingen betreffende verpakking en etikettering, de
informatieverplichtingen en de verplichtingen betreffende verkoop.
De impact is het grootst voor de toelatingshouders. Deze is vooral van financiële aard. Naast de impact
voor de toelatingshouders is ook de impact voor de overheid significant. Voor deze actor betreft het een
grotere werkbelasting van het personeel.
De impact voor de producenten, gebruikers en de distributiesector werd niet gekwantificeerd. Naast de
negatieve impacten kunnen verkooppunten die professionele producten blijven aanbieden na de
splitsing hun omzet zien toenemen. Er zal zich met andere woorden een nieuw marktevenwicht
instellen.
Er is slechts een deel van de impact gekwantificeerd. Dit zorgt voor onzekerheid in verband met de
werkelijke impact voor de verschillende actoren. Het belangrijkste actiepunt om de onzekerheid te van
de analyse te reduceren, is de verplichtingen - die naar aanleiding van de splitsing worden opgelegd beter te definiëren. Dit maakt het voor de actoren gemakkelijker om de impact in te schatten en dus de
benodigde parameterinformatie aan te leveren. Daarnaast is het aangewezen om de
onzekerheidsmarge op de grootste impact(en), in dit geval de kost voor het indienen van een nieuw
dossier enerzijds en het aantal producten waarvoor een nieuw dossier ingediend zal worden anderzijds,
verder te reduceren. Hiertoe is doorgedreven overleg met de betrokken actoren vereist.
In elk geval moet een voldoende lange overgangsperiode voorzien worden om alle betrokken op een
aanvaardbare manier de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. In het bijzonder
is dit vereist voor het doorvoeren van wijzingen aan het etiket en verpakking en voor het uit de rekken
nemen van producten voor professioneel gebruik in de distributiesector.
Daarnaast moet rekening gehouden worden met het tijdskader van het lopende herzieningsprogramma
van actieve stoffen op Europees niveau. Dit kan een invloed hebben op de toegelaten gebruikersgroep
en bijgevolg op de reactie van de toelatingshouder/producent met betrekking tot het al dan niet indienen
van een nieuw toelatingsdossier voor het brede publiek.
De impact van de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en het brede
publiek op de betrokken actoren wordt hierna weergegeven in een overzichtsabel.
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Deel 1: Splitsen van toelatingen

Overzicht van de impact van de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en het brede publiek op de betrokken actoren
Impact van

Impact op
Toelatingshouder / producent

Procedure voor toelating of
registratie

Eenmalige kost nieuwe
toelatingsaanvragen voor het brede
publiek, afhankelijk van gekozen
scenario (0,63 – 2,18 miljoen € als er
testen gevraagd worden, à rato
30.000 € per moedertoelating en
5.000 € per afgeleide toelating, of
0,22 – 0,72 miljoen € als er geen
testen gevraagd worden, à rato
7.500 € per moedertoelating en
5.000 € per afgeleide toelating).
Afzien van het op de markt brengen
van producten voor het brede publiek
(tot 76 producten) met de
reorganisatie van de
productieactiviteit tot gevolg

Verplichtingen betreffende
verpakking en etikettering

Het gros van de producten voldoet al
aan de verpakkingvereisten. Geen
informatie ontvangen over de impact
van de wijziging van het etiket

Informatieverplichtingen

Verplichtingen betreffende
verkoop

Gebruiker

Distributiesector

Beperkter aanbod van
producten en eventuele
prijsstijging van de producten
afhankelijk van de concurrentie
en de hoogte van de investering
in nieuw toelatingsaanvragen

Groter gebruikscomfort

Overheid

Milieu en gezondheid

Beperkter aanbod van en
hogere prijzen voor producten
voor het brede publiek heeft
mogelijks een lagere afzet tot
gevolg

Eenmalige kost verwerking
nieuwe toelatingsaanvragen
voor het brede publiek (0,04
– 0,16 miljoen €)

Minder gevaarlijke producten op de markt
voor het brede publiek leidt tot een lager
milieu- en gezondheidsrisico.
Hiertegenover staat een toename van de
illegale import en de verhoogde resistentie
van doelorganismen ten gevolge van
beperkt productaanbod (indien de
toelatingshouder/producent beslist om
geen nieuwe toelatingsaanvraag in te
dienen voor gebruik door het brede
publiek), wat nefast is voor het milieu

Geen impact

Toezicht op deze
verplichtingen. Kwalitatief
gedocumenteerd

Minder onoordeelkundig gebruik leidt tot
een verminderde inbreng van biociden in
het milieu. Verminderd risico voor milieu en
gezondheid bij de opslag en gebruik van
deze producten.

Eenmalige kost van de
informatieverplichtingen in
het kader van de nieuwe
toelatingsaanvragen voor het
brede publiek (0,1 – 0,36
miljoen €)

Geen impact

Toezicht op deze
verplichtingen. Kwalitatief
gedocumenteerd

Vereenvoudigde controle van de
“professionaliteit” van de klant leidt tot een
vermindering van het onoordeelkundig
gebruik van biociden en bijgevolg
vermindert het risico voor milieu en
gezondheid

Geen kwantitatieve informatie
ontvangen, waarschijnlijk beperkt.

Geen impact

Niet gedocumenteerd

Geen impact

Extra controle op
professionaliteit en beperkter
verkoopsnetwerk voor
producten voor professioneel
gebruik

Reductie van het
verkoopsnetwerk van producten
voor professioneel gebruik tot
een 50tal verkoopspunten
omwille van de extra kosten
voor de opslag van biociden
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Deel 2: Invoeren kenniscertificaat

DEEL 2: INVOEREN VAN EEN KENNISCERTIFICAAT VOOR
PROFESSIONELE HANDELINGEN MET BIOCIDEN
1. STRUCTUREREN VAN DE REFERENTIESITUATIE EN ENTEN VAN DE
MAATREGELEN
Tot op heden is er geen officieel voorstel beschikbaar betreffende de invoering van kenniscertificaten
voor professionele handelingen met biociden. Bijgevolg werd het voorstel voor de invoering van
kenniscertificaten voor professionele handelingen met gewasbeschermingsmiddelen (Coemans, 2008)
als uitgangspunt gebruikt. Met betrekking tot het aspect handhaving werd een maatregel overgenomen
uit de haalbaarheidsstudie over de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professioneel gebruik
en amateurgebruik (Arcadis, 2008).
Er dient opgemerkt te worden dat de categorie “speciaal erkend gebruiker” geen deel uitmaakt van de
impactanalyse.

2. IDENTIFICEREN VAN DE IMPACT
In het kader van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden
type 8, 14 en 18 worden volgende niveaus van certificaten voorzien:
- niveau 1: opleiding die momenteel in de wetgeving voorzien is tot het bekomen van het
getuigschrift van helper van de erkende gebruiker van biociden
- niveau 2: opleiding die momenteel in de wetgeving voorzien is tot het bekomen van een erkenning
als gebruiker van biociden
- niveau 3: opleiding die momenteel in de wetgeving voorzien is tot het bekomen van een registratie
als verkoper van biociden
De opleidingsverplichting werd per tewerkstellingssector vastgelegd, zoals hierna voorgesteld. De term
“1/6” staat voor maximaal 6 medewerkers met opleidingsniveau 1 staan onder verantwoordelijkheid van
1 medewerker met opleidingsniveau 2.
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Voorstel tot opleidingsverplichting per tewerkstellingssector
Tewerkstellingssector
Klasse A
producten

Helper van de erkend gebruiker (vb in Pest Control
bedrijven), toepassing bij derden, enkel onder
verantwoordelijkheid van een erkend gebruiker (1/6)
Beroepsgebruiker, risico op blootstelling van derden (vb
transformatie- en distributiesector, verzorgingssector),
eigen gebruik
Beroepsgebruiker, geen risico op blootstelling van
derden (vb bakker), incl. primaire sector (land- en
tuibouw), eigen gebruik
Erkend gebruiker (vb in Pest Control bedrijven),
toepassing bij derden

Niveau

Producten waarvan
gebruik enkel
toegelaten is voor
professionelen of voor
professionelen en
brede publiek

Niveau

Producten waarvan
gebruik enkel toegelaten
is voor brede publiek

Niveau

X

1

X

1

X

1

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

X

X

1

X

X

1/6: 2

X

Niet erkende professionele gebruiker (vb in Pest Control
bedrijven), toepassing bij derden
Publieke sector (onderhoudsdienst en brandweer),
toepassing bij derden
Verkooppunten van biociden, evenals
gemeentebesturen die rodenticiden uitdelen

Geen

1/6: 2

X

1/6: 2

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

X

X

3

X

1

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

X

X

6

- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

3

X

Geen
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Er werden 3 instrumenten geïdentificeerd met betrekking tot het invoeren van een kenniscertificaat voor
professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18. Het betreft het verkrijgen van het kenniscertificaat
via het afleggen van een examen na het (vrijwillig) volgen van een opleiding of via het voorleggen van
een erkend diploma. Tevens betreft het de voorwaarden met betrekking tot verlengen van het
certificaat. Alle instrumenten leiden tot directe en indirecte impacten. De directe impacten zijn
voornamelijk gerelateerd tot een verminderde werkbelasting van de publieke actoren en de private
actoren en tot een verminderd risico voor het leefmilieu en de volksgezondheid. De indirecte impacten
hebben voornamelijk betrekking op de administratieve belasting van de publieke actoren en op de
verhoogde tijdsbesteding van de private actoren, in het bijzonder na de overgangsperiode (voorlopig 5
jaar verondersteld).
Het verband tussen de verschillende impacten, te verwachten bij de invoering van een kenniscertificaat
voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 werd visueel voorgesteld door middel van een
causaal schema.

3.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Bij de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden type 8, 14 en 18
zijn verschillende actoren betrokken. Het betreft de gebruikers en verkopers van biociden voor
professioneel gebruik, de opleidingscentra, de overheid en het leefmilieu/volksgezondheid. Er worden 6
groepen van maatregelen onderscheiden. Het betreft de opleiding, de examenprocedure, het
organiseren, afnemen en afleggen van een bekwaamheidstest, het aanvragen en verlenen van het
certificaat, het verlengen van het certificaat op basis deelname aan vormingsbijeenkomsten en tenslotte
het toezicht.
De impact is het grootst voor de gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik en
heeft voornamelijk betrekking op de tijdsbesteding.
De invoering van het kenniscertificaat creëert bijna 6 voltijdse equivalenten in de opleidingscentra. Ook
bij de overheid worden naar schatting 5,7 extra voltijdse equivalenten gecreëerd. De eenmalige impact
tijdens de overgangsperiode vergt kortstondig nog een groter personele inzet, zowel bij de overheid als
de opleidingscentra. Voor de opleidingscentra kan dit deels gedragen worden door subsidies.
De overheid dient het kenniscertificaat nog verder te concretiseren om een beter te onderbouwen
analyse uit te voeren. De belangrijkste onzekerheid betreft het aantal ondernemingen dat effectief één
of meerdere personeelsleden een kenniscertificaat moeten laten behalen. De impact van het
kenniscertificaat werd berekend op basis van een hele reeks onderbouwde aannames. Deze aannames
hebben enerzijds betrekking op het systeem zelf en anderzijds op het gedrag van de actoren. Veel van
deze aannames moeten nog verder afgetoetst worden met alle actoren, om de onzekerheid over de
impact van het kenniscertificaat te reduceren. In het bijzonder het aantal beroepsgebruikers.
De impact van het invoeren van een kenniscertificaat kan op verschillende manieren gemilderd worden:
1) Erkennen en controleren van opleidingscentra door de overheid en vervolgens afschaffen van het
mondeling examen bij de overheid. Ofwel wordt het mondelinge examen gehouden op de dag van het
schriftelijk examen en wordt het ingericht door de opleidingscentra, ofwel wordt het volledig afgeschaft.
2) Verminderen van het verplicht aantal uren vormingsbijeenkomst indien de toegevoegde waarde
hiervan beperkt is ten opzichte van de kost die dit impliceert voor de verkopers / gebruikers van
biociden en voor de overheid.
3) Een goede geografische spreiding van de centra waar vormingsbijeenkomsten en cursussen
georganiseerd worden, kan de tijd reduceren die nodig is om zich te verplaatsen naar opleiding of
vormingsbijeenkomst.
4) De beroepsgebruikers uit de primaire sector, die in het bezit zijn van een kenniscertificaat voor de
gewasbeschermingsmiddelen, het kenniscertificaat voor het gebruik van biociden laten behalen door
het volgen van een minimaal aantal extra uren opleiding.
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5) Wat inspectie betreft kan bekeken worden in welke mate er een afstemming mogelijk is tussen de
controles van het FAVV en die van de federale Dienst Inspectie in het geval van de beroepsgebruikers
uit de voedingssector.
Op basis van de ervaringen met betrekking tot het voorstel voor invoering van een kenniscertificaat voor
gewasbeschermingsmiddelen, waar de onderhandelingen nu al een paar jaar aan de gang zijn, kan ten
slotte gesteld worden dat ook voor de biociden nog veel overleg met alle betrokken partijen nodig zal
zijn.
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Overzicht van de impacten van de invoering van het kenniscertificaat

Impact op tijdbestedingskosten van
Impact van

Gebruikers en verkopers van biociden
voor professioneel gebruik
Overgangsperiode
Routineperiode
(€)
(€)

Opleidingscentra

Overheid

Overgangsperiod
e (€)

Routineperiode
(€)

Overgangsperiode
(€)

Routineperiode
(€)

Opleiding

21.178.387

3.169.290

1.318.745

198.282

212.595

0

Examenprocedure

12.130.527

1.821.918

289.140

44.532

908.569

138.961

712.603

0

76.810

0

234.678

29.201

37.723

0

2.370.876

0

Niet
gedocumenteerd

Afleggen, organiseren en afnemen
bekwaamheidstest
Aanvragen en verlenen certificaat
Verlengen certificaat op basis deelname aan
vormingsbijeenkomsten
Toezicht

5.915

Zie impact bij
opleidingscentra
620.372

102.078

0

112.323

0

82.828

0

Niet
gedocumenteerd

0

Kwalitatief besproken

Op het vlak van milieu en gezondheid leidt de invoering van het kenniscertificaat tot een minder onoordeelkundig gebruik van biociden type 8, 14 en 18. Dit resulteert in een
verminderd risico voor milieu en gezondheid. De vormingsbijeenkomsten bestendigen deze tendens.
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RESUME
1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS
Tous les biocides ne peuvent être utilisés par tous. Cette affirmation est, en particulier, prouvée dans le
cadre d‟une comparaison entre l‟amateur et l‟utilisateur professionnel. Les deux groupes d‟utilisateurs
n‟ont pas les mêmes besoins, n‟utilisent pas les produits de la même manière, ont un niveau de
connaissance et de formation différent et, enfin, ne disposent pas du même matériel ni des mêmes
moyens de protection personnelle efficaces.
Par conséquent, il est souhaitable que les amateurs et leur entourage soient protégés, en ne leur
permettant d‟avoir accès qu‟à des produits adaptés. En outre, il est désirable que les utilisateurs
professionnels de biocides soient en mesure de prouver leurs compétences, afin que qu'ils utilisent de
manière avisée les produits réservés à un usage professionnel.
Dès lors, dans cette étude l‟impact de l‟introduction de deux réglementations a été analysé. Celles-ci
concernent:
- Partie 1: la scission des agréations des biocides destinés à un usage professionnel et des biocides
à usage amateur
- Partie 2: l‟introduction d‟un certificat de connaissance pour la manipulation professionnelle des
biocides des types 8, 14 et 18. Ces types de produits sont considérés comme prioritaires dans le
programme de révision européen et dans le PRPB 2005

2. APPROCHE
L‟approche de cette mission est basée sur les directives de la Commission européenne relatives à la
réalisation des analyses d‟impact (Commission européenne, 2005). Dans ce cadre, les étapes
suivantes ont été passées en revue pour les deux réglementations:
- Structuration de la situation de référence et élaboration des mesures : influence de l'introduction de
la nouvelle réglementation sur la situation actuelle ou situation de référence
- Identification et description de l‟impact des mesures selon la nature (directe/indirecte) et le type
(économique/social/environnemental) d‟impact, l‟(les) acteur(s) concerné(s) et le cadre temporel
(période de transition/période de routine)
- Evaluation qualitative ou (semi-)quantitative de l‟impact:
- Priorités les impacts : l‟accent a été uniquement mis sur les impacts considérés comme
prioritaires par les acteurs concernés
- Identification des paramètres : énumération des paramètres permettant de quantifier l‟impact,
en fonction du type d‟impact:
- Environnement/Santé publique : l‟impact sur l‟environnement et la santé publique a été
systématiquement examiné selon un aspect qualitatif
- Impact social : les impacts sociaux ont été passés en revue individuellement,
principalement sous l‟aspect qualitatif. Si possible, l‟étude a tenté de donner un aperçu du
nombre d‟acteurs impactés
- Impact économique : paramètres du Modèle de coûts standard2
- Collecte d‟informations : documentation des paramètres via des réunions du comité
d‟accompagnement, des questionnaires structurés, des contacts orientés avec certains acteurs
et du matériel écrit

2

Prix (Temps X Tarif) X Quantité (Nombre d‟acteurs X Fréquence)
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PARTIE 1 : SCISSION DES AGREATIONS DES BIOCIDES DESTINES A UN
USAGE PROFESSIONNEL ET DES BIOCIDES A USAGE
AMATEUR
1.

STRUCTURATION DE LA SITUATION DE REFERENCE ET ELABORATION DES
MESURES

A ce jour, aucune proposition officielle n‟a été formulée concernant la scission des agréations des
biocides destinés à un usage professionnel et des biocides à usage amateur. Les mesures liées la
scission ont donc été élaborées sur la base des résultats d‟une étude de faisabilité consacrée à la
scission des agréations des biocides destinés à un usage professionnel et des biocides à usage
amateur (Arcadis, 2008) réalisée dans le cadre du PRPB.

2. IDENTIFICATION DE L’IMPACT
Les produits faisant l‟objet de l‟étude sont:
- les produits dont l‟acte d‟agréation stipule spécifiquement qu‟ils peuvent être utilisés par les deux
groupes cibles
- les produits dont l‟acte d‟agréation ne stipule pas spécifiquement qu‟ils peuvent être utilisés par les
deux groupes cibles, mais dont la notice d‟utilisation laisse clairement apparaître que le produit
peut être utilisé aussi bien par des professionnels que par l‟amateur
L‟étude présume que, en cas de scission des agréations, l‟introduction d‟un nouveau dossier ne sera
pas nécessaire si le produit est réservé à un usage professionnel. Dès lors, pour les titulaires d‟une
agréation, les scénarios sont les suivants:
- Pour chaque produit actuellement autorisé aussi bien pour les professionnels que pour l‟amateur,
1a. un nouveau dossier est introduit pour l‟amateur (scénario produisant l'impact maximal)
1b. un nouveau dossier n‟est introduit pour l‟amateur que si ce groupe d‟utilisateurs constitue
un marché important pour le produit sur le marché belge
- Pour 50% seulement des produits actuellement autorisés aussi bien pour les professionnels que
pour l‟amateur,
2a. un nouveau dossier est introduit pour l‟amateur
2b. un nouveau dossier n‟est introduit pour l‟amateur que si ce groupe d‟utilisateurs constitue
un marché important pour le produit sur le marché belge (scénario produisant l'impact minimal)
Cinq objectifs ont été identifiés concernant la scission des agréations entre l'usage professionnel et
l'usage amateur. Il s‟agit de conditions spécifiques applicables à la demande
d‟agréation/enregistrement, à l‟emballage et à l‟étiquetage, à la vente, à la reconnaissance mutuelle et à
l‟importation parallèle. Chaque objectif produit un certain nombre d‟impacts directs et indirects. Les
impacts directs sont essentiellement liés à un risque réduit pour l‟utilisateur et l‟environnement. Les
impacts indirects entraînent principalement une charge financière et administrative accrue pour les
pouvoirs publics et les acteurs privés.
Le lien entre les différents impacts escomptés de la scission des agréations des biocides destinés aux
utilisateurs professionnels et des biocides à usage amateur a été visuellement illustré par un schéma
causal.

3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Les acteurs impliqués dans la scission des agréations des biocides entre les utilisateurs professionnels
et les amateurs sont les titulaires d'une agréation/producteurs, les utilisateurs, le secteur de la
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distribution, les pouvoirs publics et l'environnement/la santé publique. Quatre groupes de mesures sont
distinguées, à savoir la procédure d'agréation ou d'enregistrement, les obligations en matière
d‟emballage et d'étiquetage, les obligations en matière d'information et les obligations relatives à la
vente.
La scission présente un impact majeur pour les titulaires des agréations, principalement de type
financier. Parallèlement, l'impact pour les pouvoirs publics est lui aussi significatif. Il s‟agit d‟une charge
de travail augmentée.
L'impact pour les producteurs, les utilisateurs et le secteur de la distribution n'a pas été quantifié.
Différents impactes négatifs sont identifiés. Signalons toutefois que certains points de vente qui
continueront à proposer des produits professionnels après la scission pourraient voir leur chiffre
d'affaires augmenter. En d'autres termes, un nouvel équilibre de marché va s'installer.
Une partie seulement de l'impact a été quantifiée. Cette situation crée une incertitude concernant
l'impact réel pour les différents acteurs. Afin de réduire l'incertitude de l'analyse, il convient
essentiellement de mieux définir les obligations imposées à la suite de la scission. Ceci permettra aux
acteurs de mieux évaluer l'impact et, donc, de fournir les informations de paramétrage nécessaires. Il
est, en outre, recommandé de réduire encore la marge d'incertitude relative au(x) principal(aux)
impact(s), à savoir d'une part le coût de l'introduction d'un nouveau dossier et, d'autre part, le nombre
de produits pour lesquels un nouveau dossier sera introduit. Dans ce cadre, une concertation
approfondie avec les acteurs concernés s'impose.
Dans tous les cas, une période de transition suffisamment longue doit être prévue afin de donner à
toutes les parties concernées une opportunité acceptable de s'adapter à la nouvelle législation. En
particulier, cette période est nécessaire pour effectuer les modifications au niveau de l'étiquetage et de
l‟emballage et pour permettre au secteur de la distribution de sortir de rayon tous les produits à usage
professionnel.
Par ailleurs, il convient de tenir compte du cadre temporel du programme de révision en cours des
substances actives au niveau européen. Ce programme peut avoir une influence sur le groupe
d'utilisateurs agréés et, par conséquent, sur la réaction des titulaires d'une agréation/producteurs qui
introduiront ou pas un nouveau dossier d'agréation pour l‟amateur.
Un résumé de l‟impact de la scission des agréations des biocides destinés aux utilisateurs
professionnels et des biocides à usage amateur pour les acteurs concernés est donné ci-dessous.
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Aperçu de l'impact de la scission des agréations des biocides destinés aux utilisateurs professionnels et des biocides à usage amateur pour les acteurs concernés
Impact de

Impact sur
Titulaires d'une agréation / producteurs

Procédure d'agréation ou
d'enregistrement

Coût unique pour l'introduction de la
nouvelle demande d'agréation pour
l‟amateur. Coût variable en fonction du
scénario choisi (0,63 – 2,18 millions € si
des tests sont demandés, avec 30.000
€ par agréation principale et 5.000 € par
agréation dérivée, ou 0,22 – 0,72
millions € si des tests ne sont pas
requis, avec 7.500 € par agréation
principale et 5.000 € par agréation
dérivée). Renonciation à la
commercialisation de produits à usage
amateur (jusqu'à 76 produits)
entraînant une réorganisation de
l'activité de production.

Obligations en matière
d‟emballage et
d'étiquetage

Le gros des produits satisfait déjà les
exigences applicables aux emballages.
Aucune information disponible
concernant l'impact de la modification
de l'étiquetage.

Obligations en matière
d'information

Obligations relatives à la
vente

Utilisateurs

Secteur de la distribution

Offre plus limitée de produits et
augmentation éventuelle des
prix des produits, en fonction
de la concurrence et de
l'ampleur des investissements
dans les nouvelles demandes
d'agréation.

Confort d'utilisation majeur

Pouvoirs publics

Coût unique de traitement
des nouvelles demandes
d'agréation pour l‟amateur
(0,04 – 0,16 millions €)

Moins de produits dangereux
accessibles à l‟amateur sur le marché
et, partant, risque plus limité pour
l'environnement et la santé. Toutefois,
accroissement des importations
illégales et résistance accrue des
organismes cibles à la suite d'une offre
plus restreinte de produits (si les
titulaires d‟une agréation/producteurs
décident de ne plus commercialiser le
produit pour l‟amateur) ce qui est
néfaste pour l'environnement.

Aucun impact

Contrôle du respect des
obligations. Documenté de
manière qualitative

Une utilisation plus avisée entraîne un
apport inférieur de biocides dans
l'environnement. Risque plus faible
pour l'environnement et la santé lors du
stockage et de l'utilisation de ces
produits.

Aucun impact

Contrôle simplifié du caractère
"professionnel" du client et, donc,
diminution du nombre d'usages peu
avisés de biocides et, partant, du
risque pour l'environnement et la santé.

Offre plus limitée de produits plus
onéreux pour un usage amateur,
pouvant potentiellement entraîner
une réduction des ventes.

Aucune information quantitative
disponible. Impact vraisemblablement
limité.

Aucun impact

Non documenté

Coût unique dérivé des
obligations en matière
d'information, dans le cadre
des nouvelles demandes
d'agréation pour l‟amateur
(0,1 – 0,36 millions €)

Aucun impact

Contrôle majeur du
professionnalisme et réseau
de vente plus restreint pour les
produits à usage
professionnel.

Réduction du réseau de vente des
produits à usage professionnel à une
cinquantaine de points de vente en
raison des coûts supplémentaires de
stockage des biocides.

Contrôle du respect de ces
obligations. Documenté de
manière qualitative.
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PARTIE 2 : INTRODUCTION D'UN CERTIFICAT DE CONNAISSANCE POUR
LA MANIPULATION PROFESSIONNELLE DES BIOCIDES
1. STRUCTURATION DE LA SITUATION DE REFERENCE ET ELABORATION DES
MESURES
A ce jour, aucune proposition officielle n'est disponible concernant l'introduction de certificats de
connaissance pour la manipulation professionnelle des biocides. Par conséquent, les mesures liées à
l‟introduction d‟un certificat ont donc été élaborées sur la base de la proposition d'introduction de
certificats de connaissance pour la manipulation professionnelle des produits phytopharmaceutiques
(Coemans, 2008). En ce qui concerne l'aspect du respect des exigences, une mesure de l'étude de
faisabilité relative à la scission des agréations des biocides destinés à un usage professionnel et des
biocides à usage amateur (Arcadis, 2008) a été reprise.
Il convient de remarquer que la catégorie "utilisateur spécialement agréé" n'est pas reprise dans
l'analyse d'impact.

2. IDENTIFICATION DE L'IMPACT
Dans le cadre de l'introduction d'un certificat de connaissance pour la manipulation professionnelle des
biocides de types 8, 14 et 18, les niveaux de certificats suivants sont prévus:
- niveau 1: formation actuellement prévue dans la législation et visant à l'obtention du certificat
d‟assistant de l‟utilisateur agréé de biocides
- niveau 2: formation actuellement prévue dans la législation et visant à l'obtention du certificat
d‟utilisateur agréé de produits biocides
- niveau 3: formation actuellement prévue dans la législation et visant à l'obtention d'un
enregistrement de vendeur enregistré
L'obligation de formation a été établie par secteur d'occupation, comme exposé ci-dessous. Le terme
“1/6” signifie qu'un maximum de 6 collaborateurs du niveau de formation 1 sont sous la responsabilité
d'un collaborateur du niveau de formation 2.
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Proposition relative à l'obligation de formation par secteur d'occupation

Secteur d'occupation

Assistant de l'utilisateur agréé (ex.: dans les entreprises
de lutte contre les organismes nuisibles), application
chez des tiers, uniquement sous la responsabilité d'un
utilisateur agréé (1/6)
Utilisateur professionnel, risque d'exposition de tiers
(ex.: secteur de la transformation et de la distribution,
secteur des soins de santé), usage propre
Utilisateur professionnel, aucun risque d'exposition de
tiers (ex.: boulanger), y compris secteur primaire
(agriculture et horticulture), usage propre
Utilisateur agréé (ex.: dans les entreprises de lutte
antiparasitaire), application chez des tiers

Produits de
classe A

Niveau

Produits dont
l'utilisation est
uniquement réservée
aux professionnels ou
destinés aux
professionnels et aux
non-professionnels

Niveau

Produits dont
l'utilisation est
uniquement réservée
aux non-professionnels

Niveau

X

1

X

1

X

1

X

- 1/6: 2
- tous les
collaborateurs: 1

X

- 1/6: 2
- tous les
collaborateurs: 1

X

- 1/6: 2
- tous les
collaborateurs: 1

X

1

X

1

X

Aucun

X

1/6: 2

X

1/6: 2

X

1/6: 2

X

- 1/6: 2
- tous les
collaborateurs: 1

X

- 1/6: 2
- tous les
collaborateurs: 1

Utilisateur professionnel non agréé (ex.: dans les
entreprises de lutte contre les organismes nuisibles),
application chez des tiers
Secteur public (services d'entretien et pompiers),
application chez des tiers
Points de vente de biocides et administrations
communales distribuant des rodenticides

X

- 1/6: 2
- tous les
collaborateurs: 1

X

- 1/6: 2
- tous les
collaborateurs: 1

X

- 1/6: 2
- tous les
collaborateurs: 1

X

3

X

3

X

Aucun
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Trois instruments ont été identifiés concernant l'introduction d'un certificat de connaissance pour la
manipulation professionnelle de biocides de types 8, 14 et 18. Il s'agit de l'obtention du certificat de
connaissance via la présentation d'un examen après avoir suivi une formation (en certains cas sur une
base volontaire) ou via la présentation d'un diplôme agréé. Le troisième instrument porte sur les
conditions de prolongation du certificat. Tous les instruments produisent un certain nombre d'impacts
directs et indirects. Les impacts directs dérivent essentiellement de la diminution de la charge de travail
des acteurs publics et des acteurs privés ainsi que de la réduction du risque pour l'environnement et la
santé publique. Les impacts indirects découlent principalement du surplus de travail administratif
imposé aux acteurs publics et du temps devant être consacré à ces aspects par les acteurs privés, en
particulier après la période de transition (actuellement postulée à 5 ans).
Le lien entre les différents impacts escomptés de l'introduction d'un certificat de connaissance pour la
manipulation professionnelle des biocides des types 8, 14 et 18 a été visuellement illustré par un
schéma causal.

3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Divers acteurs sont concernés par l'introduction d'un certificat de connaissance pour la manipulation
professionnelle des biocides des types 8, 14 et 18. Il s'agit des utilisateurs et vendeurs de biocides à
usage professionnel, des centres de formation, des pouvoirs publics et de l'environnement/la santé
publique. Six groupes de mesures sont distingués. Ces mesures portent sur la formation; la procédure
d'examen; la conception, l'organisation et la présentation d'un test d'aptitudes; la demande et l'octroi du
certificat; la prolongation du certificat sur la base de la participation à des sessions de formation et,
enfin, le contrôle.
L‟introduction d'un certificat de connaissance présente un impact majeur pour les utilisateurs et les
vendeurs de biocides à usage professionnel et s‟agit principalement d‟une augmentation de l‟emploi du
temps.
L'introduction du certificat de connaissance nécessitera presque 6 équivalents temps plein chez les
centres de formation. Au niveau des pouvoirs publics également, environ 5,7 équivalents temps plein
supplémentaires seraient nécessaires selon les estimations. L'impact unique pendant la période de
transition requiert momentanément un personnel plus important, aussi bien au niveau des pouvoirs
publics que des centres de formation. Pour les centres de formation, ces coûts peuvent être en partie
supportés par des subsides.
Les pouvoirs publics doivent encore davantage concrétiser le certificat de connaissance pour que
l'analyse puisse être mieux étayée. La principale incertitude concerne le nombre d'entreprises qui
devront effectivement faire passer le certificat de connaissance à un ou plusieurs membres de leur
personnel. L'impact du certificat de connaissance a été établi sur la base d'une série d'hypothèses
étayées. Ces hypothèses concernent d'une part le système en lui-même et, d'autre part, le
comportement des acteurs. Un grand nombre de ces hypothèses doivent encore être testées auprès de
tous les acteurs, pour réduire l'incertitude concernant l'impact du certificat de connaissance. En
particulier, le nombre d'utilisateurs professionnels.
L'impact de l'introduction d'un certificat de connaissance peut être atténué de diverses manières:
1) Agréation et contrôle des centres de formation par les pouvoirs publics et, ensuite, abolition de
l'examen oral que font passer les pouvoirs publics. Soit l'examen oral est organisé le jour de l'examen
écrit par le centre de formation, soit il est complètement supprimé.
2) Diminution du nombre d'heures de recyclage obligatoires si la valeur ajoutée de cette formation est
limitée par rapport au coût que cela implique pour les vendeurs / utilisateurs de biocides et pour les
pouvoirs publics.
3) Une bonne distribution géographique des centres où les recyclages et cours sont organisés peut
réduire le temps nécessaire pour se rendre à la formation ou au recyclage.
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4) Les utilisateurs professionnels du secteur primaire qui sont en possession d'un certificat de
connaissance pour les produits phytopharmaceutiques pourraient obtenir le certificat de connaissance
pour l'utilisation de biocides en suivant un nombre minimum d'heures de formation supplémentaires.
5) Sur le plan de l'inspection, les possibilités d‟harmonisation entres les programmes d'inspection de
l'AFSCA et celles de l‟Inspection fédérale de l‟environnement concernant les contrôles des utilisateurs
professionnels du secteur alimentaire doivent être éclairées.
Sur la base des expériences relatives à la proposition d'introduction d'un certificat de connaissance
pour les produits phytopharmaceutiques, pour laquelle les négociations sont en cours depuis quelques
années déjà, c‟est conclu que pour les biocides également, une concertation approfondie avec toutes
les parties concernées sera nécessaire.
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Aperçu des impacts de l'introduction du certificat de connaissance

Impact de

Impact sur les coûts dérivés du temps consacré par
Utilisateurs et vendeurs de biocides à
Centres de formation
Pouvoirs publics
usage professionnel
Période de
Période de
Période de
Période de
Période de
Période de
transition (€)
routine (€)
transition (€)
routine (€)
transition (€)
routine (€)

Formation

21.178.387

3.169.290

1.318.745

198.282

212.595

0

Procédure d'examen

12.130.527

1.821.918

289.140

44.532

908.569

138.961

Conception, organisation et présentation du test
d'aptitudes
Demande et octroi du certificat
Prolongation du certificat sur la base d'une
participation à des recyclages
Contrôle

712.603

0

76.810

0

234.678

29.201

37.723

5.915

Voir impact pour
les centres de
formation
620.372

0

2.370.876

0

112.323

0

0

Non documenté

0

Non documenté

0
102.078
82.828

Documentation qualitative

Sur le plan de l'environnement et de la santé, l'introduction du certificat de connaissance entraîne une réduction des usages non avisés des biocides des types 8, 14 et 18.
Le risque diminue donc pour l'environnement et la santé. Les recyclages consolident cette tendance.
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EINDRAPPORT
1.

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Niet elk biocide is even geschikt voor elke gebruiker. Dit wordt in het bijzonder aangetoond bij een
vergelijking tussen het brede publiek en de professionele gebruiker. De belangrijkste verschillen tussen
beide gebruikersgroepen zijn:
- Andere behoeften en andere toepassingswijzen
- Een verschillend kennis- en opleidingsniveau
- Verschillende toepassingsapparatuur en verschillende afdoende persoonlijke bescherming van de
gebruiker
Controles door de Dienst Inspectie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu – DG Leefmilieu stelden verschillende illegale praktijken vast, zoals:
- Niet toegelaten biociden die aan het grote publiek te koop aangeboden worden (2) en niet
toegelaten biociden die te koop aangeboden worden (3) door toelatingshouders van
houtbeschermingsmiddelen (inspectiecampagne 2007)
- In openbare zwembaden worden meer dan 40% niet toegelaten biociden gebruikt
(inspectiecampagne openbare zwembaden 2006)
- Minder dan 10% van de gecontroleerde verkooppunten beschikken enkel over toegelaten biociden,
30% van de toegelaten biociden dragen geen correct etiket (inspectiecampagne zwembaden 2008)
- Meer dan 30 niet toegelaten desinfectantia worden gebruikt in de zuivelindustrie en de brouwerijen
(inspectiecampagne 2006)
- In de voedingsindustrie wordt in de meeste gevallen geen aandacht besteed aan de problematiek
van het spoelen (marktonderzoek)
Deze voorbeelden (en er zijn er vele) tonen aan dat het op de markt brengen van biociden en hun
gebruik dikwijls niet overeenstemt met de wetgeving terzake. Dit kan leiden tot een inadequaat gebruik
en hieruit voortvloeiend problemen voor de volksgezondheid en het leefmilieu.
Biociden worden in een groot aantal sectoren gebruikt. Deze beroepsgebruikers hebben toegang tot
professionele producten zonder over de specifieke deskundigheid te beschikken om deze producten toe
te passen. Naar de toekomst toe is het wenselijk dat men kan nagaan of alle professionele gebruikers
over de nodige deskundigheid beschikken om deze producten toe te passen. Hiertoe dient geleidelijk
een systeem ingevoerd te worden, dat leidt tot een gegarandeerde minimale deskundigheid bij deze
actoren zodat de producten op een duurzame manier gebruikt worden.
Om aan deze situatie te verhelpen is het bijgevolg wenselijk dat:
- Het brede publiek en zijn omgeving beschermd worden, dit door hem enkel de aan hem
aangepaste producten aan te bieden. Het is vanuit dit oogpunt dat men in België voorziet om, op
een meer expliciete wijze dan momenteel het geval is, de toelatingen van biociden voor
professioneel gebruik en van biociden voor het brede publiek te splitsen. Dergelijke splitsing werd
al goedgekeurd en wordt momenteel toegepast voor de gewasbeschermingsmiddelen
- De professionele gebruikers van biociden hun deskundigheid kunnen aantonen, zoals dit het geval
zal zijn voor professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, zodat zij producten
kunnen gebruiken die voorbehouden zijn aan dergelijk professioneel gebruik
Het is belangrijk dat duidelijke en eenvoudige regels met betrekking tot een volledige scheiding tussen
de professionele gebruiker en het brede publiek, alsook met betrekking tot de afgifte van een
kenniscertificaat voor professionele gebruikers effectief worden toegepast in de praktijk.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu – Dienst
Risicobeheer onderzoekt dus de mogelijkheden om een duidelijke scheiding van de toelatingen in te
voeren. In dit kader werd in 2007 al een studie uitbesteed (gerealiseerd door het studiebureau Arcadis),
genaamd “Haalbaarheidsstudie over de splitsing van toelatingen voor biociden tussen
beroepsgebruikers en liefhebbers”. Deze studie toonde aan dat er geen tegenstand is tegen het
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principe om het verminderen van de risico‟s, verbonden aan het gebruik van biociden, te versterken. Dit
gegeven realiseren via een meer duidelijke scheiding tussen de professionele gebruikers en het brede
publiek houdt echter een aantal knelpunten in.
Tot op heden is er geen duidelijk onderscheid tussen producten voor het brede publiek of producten
voor professioneel gebruik, behalve de klasse A producten (ongeveer 253 producten of 33% zijn
geklasseerd als A). Daarnaast zijn er 126 niet geklasseerde producten voorbehouden voor
professioneel gebruik. In feite zijn er slechts 15 producten waarvan het gebruik gedeeltelijk
voorbehouden is voor professionele gebruikers (in 3 gevallen is dit gerelateerd aan de grootte van de
verpakking, in 12 gevallen is dit gerelateerd aan de toepassingstechniek).
Daarnaast verhoogt de Dienst Inspectie de campagnes gericht op sensibilisering van de actoren, pas
daarna worden illegale praktijken bestraft.
De doelstelling van een meer duidelijke splitsing van de toelatingen in België tussen het brede publiek
en de professionele gebruiker, is een betere bescherming van de gezondheid van enerzijds het brede
publiek, zijn familie en mogelijks andere betrokken personen en anderzijds het leefmilieu.
De splitsing zal in eerste instantie louter “administratief” zijn en zo weinig “belastend” als mogelijk is.
Enkel voor de toegelaten producten die een dubbel “gebruik” vertegenwoordigen (brede publiek en
professioneel) zal de toelatingshouder moeten bevestigen of hij op beide markten aanwezig wenst te
blijven. De producten zullen gehergroepeerd worden in twee categorieën:
- De biociden voor professioneel gebruik
- De niet geklasseerde biociden die niet in de categorie “professionele producten” vallen
De administratieve belasting van deze aanpassingen zal aanvaardbaar zijn en gratis voor de
toelatingshouders. Deze laatsten moeten op hun kosten de producten voorzien van een nieuw etiket
(xxxxPB) binnen een termijn van 2 jaar na de officiële goedkeuring van deze wijziging.
In een tweede stap zullen bedrijven, indien zij hun toelatingsakte willen hernieuwen, verlengen of
uitbreiden of eender welke aanpassing van hun toelatingsakte willen uitvoeren (doch na de publicatie
van het Koninklijk Besluit terzake) een dossier moeten indienen die specifiek het gevraagde gebruik
(brede publiek of professioneel) onderbouwt.
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In het kader van het federale Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (PRPB),
opgestart in het jaar 2005, werd in het voorjaar van 2008 een haalbaarheidsstudie opgeleverd over de
splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en amateurgebruikers (Arcadis
Belgium, 2008). Deze studie werd uitgevoerd door Arcadis Belgium, in opdracht van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Leefmilieu Dienst
Risicobeheersing (FOD VVVL DG Leefmilieu – Dienst Risicobeheersing). In navolging van deze studie
en naar analogie met de procedure voor gewasbeschermingsmiddelen, wenst de FOD VVVL DG
Leefmilieu – Dienst Risicobeheersing de impact na te gaan van de invoering van dergelijke splitsing
voor de producten die momenteel toegelaten zijn voor zowel professionele gebruikers als voor het
brede publiek. Daarnaast wenst zij de impact na te gaan van de invoering van een kenniscertificaat voor
professionele gebruikers van biociden. Deze impactanalyse voor invoering van het kenniscertificaat,
heeft betrekking op de producttypes 8 (houtconservering), 14 (rodenticiden) en 18 (geleedpotigen).
Deze producttypes worden als prioritair beschouwd in het Europese herzieningsprogramma3 en in het
PRPB 2005.
In deze studie wordt de impact van de invoering van twee regelgevingen geanalyseerd. Het betreft:
- Deel 1: de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professioneel gebruik en gebruik door het
brede publiek
- Deel 2: de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden van het
type 8, 14 en 18
De impact van de invoering van beide regelgevingen zal doorheen deze studie in parallel geanalyseerd
worden. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar beschouwd worden.
Het doel van deze studie is drieledig:
- Duidelijk in beeld brengen van de economische, sociale en milieu impact van de invoering van de
splitsing van de toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en het brede publiek en
de invoering van een kenniscertificaat voor professionele gebruikers van biociden type 8, 14 en 18.
Dit zowel tijdens de overgangsperiode van enkele jaren bij de opstart (korte termijn impact), als
tijdens de routineperiode (langere termijn impact), door middel van een procesbeschrijving en de
opmaak van causale modellen
- Kwalitatieve of (semi)kwantitatieve impactanalyse van de invoering van de splitsing van de
toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en het brede publiek en de invoering van
een kenniscertificaat voor professionele gebruikers van biociden type 8, 14 en 18
- Identificatie van de meest relevante leemten in de kennis terzake en aanbevelingen om deze
leemten te elimineren

Het in artikel 16, lid 2, van richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het op de markt
brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma
3

23

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

3.

Methode

METHODE

De aanpak van de opdracht is gebaseerd op de richtlijnen van de Europese Commissie voor het
uitvoeren van impactanalyses (European Commission, 2005). Deze richtlijnen worden door de
Europese Commissie standaard gehanteerd bij de ex-ante evaluatie van beleidsvoorstellen.
Bij de analyse van de impact van zowel de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele
gebruikers en het brede publiek als voor de invoering van een kenniscertificaat voor professionele
gebruikers van biociden van het type 8, 14 en 18 worden volgende stappen doorlopen:
- Structureren van de referentiesituatie en enten van de maatregelen
- Identificeren en beschrijven van de impact
- Kwalitatieve of (semi)kwantitatieve impactbeoordeling
- Formuleren van conclusies en aanbevelingen
Dit laat toe om de onderlinge relaties tussen de verschillende maatregelen en hun impact, zowel op
economisch, sociaal als milieuvlak, te identificeren. De gehanteerde werkwijze wordt eenvoudig
voorgesteld in Figuur 3-1.

Figuur 3-1 Schematische weergave van de impactanalyse

3.1.

Structureren van de referentiesituatie en enten van de maatregelen

Een impactanalyse gaat na welke invloed de invoering van nieuwe regelgeving heeft op de huidige
situatie of referentiesituatie. Dit impliceert dat de huidige situatie en de beschouwde maatregelen goed
gedefinieerd moeten zijn. De eerste stap van de impactanalyse bestaat bijgevolg uit het structureren
van de referentiesituatie door de opmaak van een procesbeschrijving van deze situatie. Vervolgens
worden de maatregelen die de nieuwe regelgeving met zich meebrengt hierop geënt. Zowel voor de
splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en het brede publiek als voor de
invoering van een kenniscertificaat voor professionele gebruikers van biociden van het type 8, 14 en 18
bestaat er momenteel geen officieel beleidsvoorstel. De te analyseren maatregelen werden daarom
afgebakend door Arcadis Belgium.
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Identificeren en beschrijven van de impact

Voor elke ingevoerde maatregel werd op pragmatische wijze nagegaan tot welke impacten deze kan
leiden.
Elke impact werd vervolgens beschreven aan de hand van volgende criteria:
- Korte omschrijving van de impact
- Aard van de impact (direct, indirect): een directe impact is een invulling van de doelstelling, zoals
het volgen van een opleiding tot verwerving van het kenniscertificaat. Wanneer een producent
echter beslist om geen toelating meer aan te vragen voor het brede publiek en dit product bijgevolg
niet meer op de markt brengt voor het brede publiek kan dit leiden tot illegale import en gebruik van
professionele producten door het brede publiek. Dit is een voorbeeld van een (ongewenste)
indirecte impact. Dit is immers niet de primaire doelstelling van de splitsing van de toelatingen
- Type van de impact: economisch, sociaal, milieu / volksgezondheid
- Betrokken actor(en): het betreft de actoren die het effect van de maatregel (impact) ondervinden
- Tijdskader binnen welke de impact verwacht wordt: de impact kan zich laten gelden tijdens een
overgangsperiode van enkele jaren bij de opstart (korte termijn impact), of tijdens de routineperiode
(langere termijn impact)
Het causaal verband tussen de geïdentificeerde impacten wordt vervolgens voorgesteld in de vorm van
een schema. Het verband tussen doelstellingen en middelen wordt geëxpliciteerd. Elke doelstelling
geeft aanleiding tot directe en indirecte impacten. Directe impacten zijn een rechtstreeks gevolg van de
maatregel(en) die ingevoerd worden om de doelstelling te bereiken (primaire impact), of zij vloeien voort
uit deze rechtstreekse impacten (secundaire en tertiaire impact). Een dergelijk schema verduidelijkt de
onderlinge relatie tussen de verschillende elementen.

3.3.
3.3.1.

Kwalitatieve of (semi)kwantitatieve impactbeoordeling
Prioriteren van de impacten

Er wordt enkel gefocust op die impacten die door de betrokken actoren als prioritair worden beschouwd.
De mate waarin een impact als prioritair wordt beschouwd is functie van de grootte en de
waarschijnlijkheid van de impact. De grootte van de impact staat voor de relevantie van de impact voor
een bepaalde actor, mocht de impact optreden. De waarschijnlijkheid staat voor de kans dat de impact
zich effectief voordoet. Enkel de meest relevante impacten, aangeduid als donkergroen en lichtgroen in
Figuur 3-2, werden verder beschouwd in de impactanalyse.

Figuur 3-2 Prioritering impacten
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Parameteridentificatie

Afhankelijk van het type impact (milieu/gezondheid, sociaal, economisch) enerzijds en de beschikbare
gegevens anderzijds, wordt de impact kwalitatief of (semi)kwantitatief beoordeeld:
- Impact milieu/volksgezondheid: de impact op milieu en volksgezondheid wordt kwalitatief
besproken over alle impacten heen
- Sociale impact: de sociale impacten worden individueel, hoofdzakelijk op een kwalitatieve manier,
besproken. Waar mogelijk wordt getracht om een idee te geven van het aantal actoren die
beïnvloed worden
- Economische impact: om zich in regel te stellen met de verplichtingen die voortvloeien uit een
bepaalde regelgeving (in casu de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele
gebruikers en het brede publiek enerzijds en de invoering van een kenniscertificaat voor
professionele gebruikers van biociden van het type 8, 14 en 18 anderzijds) zullen de betrokken
actoren (bedrijven, overheid, burgers) specifieke handelingen moeten stellen die aanleiding kunnen
geven tot administratieve lasten en/of feitelijke uitgaven. De financiële en personele middelen die
worden ingezet om bepaalde verplichtingen te vervullen, kunnen niet geïnvesteerd worden in
productieve activiteiten en dus de creatie van extra economische welvaart. Ter onderbouwing van
beleidskeuzes is het dan ook waardevol om de verwachte administratieve lasten te kwantificeren.
Het Standaard Kosten Model is tot op heden de meest gebruikte methode voor de meting van
administratieve lasten. Een handeling vergt een zekere tijd. De personen die deze handeling
stellen, werken aan een bepaald tarief. Dezelfde handeling wordt mogelijks gesteld door
verschillende actoren. Een handeling kan eenmalig zijn, maar kan evenzeer regelmatig herhaald
moeten worden. Door de combinatie van deze verschillende parameters, zoals schematisch
weergegeven in Figuur 3-3, wordt de financiële impact van een bepaalde handeling voor een
specifieke impact gekwantificeerd.

Figuur 3-3 Factoren die de omvang van de administratieve lasten bepalen

Gegeven de beperkte respons van de actoren is het niet altijd mogelijk om de volledige impact in kaart
te brengen en te vertalen in monetaire termen. In dergelijk geval werd getracht om aan de hand van de
gekende parameters (bijvoorbeeld enkel het aantal „getroffen‟ actoren) de impact semikwantitatief te
duiden.
3.3.3.

Informatie-inzameling

De beoordeling van de sociaaleconomische impacten gebeurt bij voorkeur op een kwantitatieve wijze.
De mate waarin dit effectief mogelijk is, wordt bepaald door de informatie die in de loop van het project
kon ingezameld worden. De belangrijkste bronnen van informatie waren de stuurgroepvergaderingen,
gestructureerde vragenlijsten, gerichte contacten met bepaalde actoren en schriftelijk bronnenmateriaal.
Hierna wordt een overzicht gegeven van de geraadpleegde informatiebronnen.
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Stuurgroepvergaderingen

De meest relevante bron van informatie is de stuurgroep, waarin quasi alle voor deze studie relevante
actoren zetelen. De taak van de stuurgroep bestaat erin om de methode en resultaten van de studie te
valideren, de toegang tot informatie te vergemakkelijken en Arcadis Belgium bij te staan bij het maken
en onderbouwen van noodzakelijke aannames. De betrokkenheid van de belangrijkste actoren bij de
studie verbreedt bovendien het draagvlak voor de resultaten van de studie.
De samenstelling van de stuurgroep is weergegeven in Tabel 3-1.
Tabel 3-1 Samenstelling van de stuurgroep

Actor
FOD VVVL – DG Leefmilieu – Dienst Risicobeheer
FOD VVVL – DG Dier, Plant en Voeding – Dienst
Pesticiden en Meststoffen
FOD VVVL – DG Leefmilieu – Dienst Inspectie
Vertegenwoordiger industrie

Personen
Robert Huysman en Gaston Motte
Bert Coemans (tot april 2009), Lise Duquène en
Wouter Willems (vanaf april 2009)
Robert Martens en Valérie Sciannamea
Françoise Van Tiggelen (Detic), Sofie Vergucht
(Bioplus) en Jérôme Cogniaux (PROBOIS)
Françoise Diederich (Bayer) en Frederic
Verwilghen (Edialux)
Alain Verhaeghe (FEDIS)
Erny Dewinne (Belgian Pest Control)
Peter Meeus
Valérie Xhonneux (Inter-Environnement
Wallonie)
Bernard Decock (FWA)
Piet Vanden Abeele (UNIZO)

Vertegenwoordiger toelatingshouders
Vertegenwoordiger distributiesector
Vertegenwoordiger erkende gebruikers
Praktijkdeskundige toepassing biociden
Vertegenwoordiger milieuorganisaties
Vertegenwoordiger landbouwvakbonden
Vertegenwoordiger kleine zelfstandige
ondernemers

Een overzicht van de vergadermomenten en -thema‟s met de stuurgroep is weergegeven in Tabel 3-2.
Tabel 3-2 Overzicht stuurgroepvergaderingen

Vergadermoment
Startvergadering – 28 januari 2009

Vergaderthema
Afbakenen van de opdracht en voorstelling
aanpak
Bespreken procesbeschrijving, geïdentificeerde
impacten en prioritering geïdentificeerde impacten
Bespreken basisscenario en alternatieven voor de
splitsing en het kenniscertificaat
Bespreking prioritaire impacten,
parameteridentificatie, aanpak semikwantitatieve
en kwalitatieve impactanalyse en aanpak strategie
voor parameterinzameling ten behoeve van de
kwantitatieve impactanalyse
Bespreking ontwerp eindrapport

1e stuurgroepvergadering
2e stuurgroepvergadering
3e stuurgroepvergadering

4e stuurgroepvergadering
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Methode

Gestructureerde vragenlijsten

Aan de verschillende betrokken actoren uit de stuurgroep werd gevraagd om de geïdentificeerde
impacten te prioriteren op basis van hun grootte en waarschijnlijkheid. Tabel 3-3 geeft een overzicht van
wie meegewerkt heeft aan de prioritering van de impacten.
Tabel 3-3 Overzicht respons prioritering impacten

FOD VVVL – DG
Leefmilieu – Dienst
Risicobeheer
FOD VVVL – DG
Leefmilieu – Dienst
Inspectie

Splitsing

Respondent

Kenniscertific
aat

Regelgeving

x

x

x

x

Edialux

x

FEDIS
Peter Meeus

x

x
x

Impacten voor

Dienst Risicobeheer, Minister Leefmilieu, Comité voor
Advies inzake Biociden, Hoge Gezondheidsraad en
Beroepscommissie
Dienst Inspectie en officieren van de gerechtelijke politie

Toelatingshouders/aanvragers, producenten en
importeurs
Grootdistributeurs en verkopers
Erkende gebruikers

Alle prioritaire impacten die een zekere tijdsbesteding en/of een directe uitgave impliceren werden voor
beide regelgevingen en per actor duidelijk omschreven en samengebracht in een overzichtelijke tabel.
Deze tabellen werden verstuurd aan de relevante personen / organisaties, een overzicht is
weergegeven in Tabel 3-4. Het uurtarief, het aantal getroffen actoren en de frequentie van de handeling
konden meestal geschat worden op basis van onderbouwde aannames, gemaakt door Arcadis Belgium.
Voor de impact op de actoren die betrokken zijn bij het toezicht op de desbetreffende regelgeving,
peilde de tabel voor de Dienst Inspectie naast tijdsbesteding en directe uitgaven ook naar het aantal
actoren die geïnspecteerd worden.
Tabel 3-4 Taakverdeling verstrekken tijdsbestedingparameters en directe uitgaven

FOD VVVL – DG
Leefmilieu – Dienst
Risicobeheer
FOD VVVL – DG
Leefmilieu – Dienst
Inspectie
Toelatingshouders en
sectororganisaties
Detic en Bioplus

Splitsing

Respondent

x

x

x

Kenniscertific
aat

Regelgeving

x

x

Impacten voor

Respons

Dienst Risicobeheer, Minister
Leefmilieu, Comité voor Advies
inzake Biociden, Hoge
Gezondheidsraad en
Beroepscommissie
Dienst Inspectie en officieren
van de gerechtelijke politie

Documentatie
tijdsbesteding en directe
uitgaven op het
gewenste detailniveau

Documentatie aantal
uitgevoerde controles en
behorende tijdsbesteding
Toelatingshouders/aanvragers, Geen documentatie
producenten en importeurs
tijdsbesteding en directe
uitgaven op het
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Methode

Splitsing

Respondent

Kenniscertific
aat

Regelgeving
Impacten voor

Grootdistributeurs en
verkopers
FEDIS

PMS nv, Rentokil,
SGS en cleaning
masters

Peter Meeus

x

x

x

x

Erkende gebruikers,
geregistreerde verkopers en
opleidingscentra
Erkende gebruikers en
geregistreerde verkopers

Respons

gewenste detailniveau.
Wel algemene
richtwaarden +
kwalitatieve duiding
verstrekt tijdens
vergadering met Bioplus
en enkele van de
belangrijkste
toelatingshouders in
België
Geen documentatie
tijdsbesteding en directe
uitgaven op het
gewenste detailniveau.
Wel aanduiding grootste
bezorgdheden + input
met betrekking tot het
aantal actoren
Documentatie
tijdsbesteding en directe
uitgaven op gewenste
detailniveau
Documentatie
tijdsbesteding en directe
uitgaven op het
gewenste detailniveau

Via Detic en Bioplus werd een vragenlijst verstuurd naar de toelatingshouders van producten, die
momenteel voor zowel professionelen als voor het brede publiek toegelaten zijn op de Belgische markt.
Het was de bedoeling dat deze vragenlijst voor elk product met een dubbele toelating ingevuld werd.
Met de informatie uit de vragenlijst kan in principe een beeld gevormd worden van de mate waarin:
- Toelatingshouders geneigd zijn om deze producten te blijven aanbieden voor beide
gebruikersgroepen
- Er alternatieve producten beschikbaar blijven voor de consument
- De verpakkingsvereisten extra kosten met zich mee zullen brengen
- Kosten doorgerekend kunnen en zullen worden aan de consument
Arcadis Belgium heeft slechts voor 6 producten een antwoord ontvangen. Van deze 6 producten
stonden er 2 in de lijst met producten met een dubbele toelating die door Arcadis Belgium werd
opgemaakt. De ander 4 producten hoorden volgens de betrokken bedrijven ook op de lijst te staan. Op
basis van deze respons (de respondenten hebben niet steeds alle vragen (kunnen) beantwoorden) is
het niet mogelijk om algemene tendensen af te leiden. Het gebrek aan input werd deels ondervangen
door de organisatie van een vergadering met Bioplus en enkele van de belangrijkste toelatingshouders
in België. De achterliggende vragen die aan de hand van de vragenlijst beantwoord moesten worden,
werden kwalitatief geduid. Alle producten op de lijst werden afzonderlijk besproken. Voor ruim de helft

30

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

Methode

van alle producten kon het soort toelating (al dan niet moedertoelating) en de focus van de afzetmarkt
(professioneel / brede publiek) bepaald worden tijdens de vergadering.
3.3.3.3.

Gerichte contacten

Naast de stuurgroepvergaderingen en de vragenlijsten werd ook gericht contact opgenomen met
bepaalde actoren voor het verwerven van specifieke inzichten en informatie en voor het aftoetsen van
bepaalde aannames. Het betreft:
- Vergadering met Bioplus en enkele van de belangrijkste toelatingshouders van biociden in België
ten behoeve het verstrekken van bepaalde kwalitatieve en semikwantitatieve data in verband met
de splitsing
- Voor de producten uit de lijst met producten met een dubbele toelating waarvoor tijdens de
vergadering met Bioplus en enkele belangrijke toelatingshouders niet het soort toelating (al dan niet
moedertoelating) en de focus van de afzetmarkt (professioneel / brede publiek) kon bepaald
worden, werd rechtstreeks contact opgenomen met de overeenkomstige toelatingshouders. Bij
deze toelatingshouders werd ook gepolst naar de kostprijs van het indienen van een nieuw
toelatingsdossier
- De leden van de stuurgroep werden actief betrokken bij zowel het maken als het aftoetsen van
bepaalde aannames voor zowel de splitsing als het kenniscertificaat
- In het huidige systeem bieden een drietal opleidingscentra specifieke vorming aan met betrekking
tot het gebruik en de verkoop van biociden. Het PCLT te Roeselare beantwoorde een aantal
specifieke vragen
- Peter Meeus enerzijds en PMS nv, Rentokil, SGS en cleaning masters anderzijds werden
gecontacteerd om informatie te verkregen over de mate waarin de verschillende beroepsgebruikers
beroep doen op gespecialiseerde firma‟s die biociden toepassen bij derden
- De federatie van brandweerverenigingen in Vlaanderen en Wallonië werd gecontacteerd met
betrekking tot het aantal publieke brandweerkorpsen in België
- De statistische dienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd gecontacteerd voor
gegevens over het aantal bedrijven en werknemers in bepaalde sectoren en gegevens over de
bezoldiging en het aantal gepresteerde uren van werknemers in België
- Belgian Pest Control werd gecontacteerd voor een schets van het profiel van de Belgische
plaagbestrijdingssector
3.3.3.4.

Schriftelijk bronnenmateriaal

Aannames voor bepaalde parameters werden onderbouwd door informatie uit schriftelijk
bronnenmateriaal, waaronder de huidige wetgeving aangaande biociden, beleidsvoorstellen uit de
gewasbeschermingssector, de haalbaarheidsstudie over de splitsing van toelatingen voor biociden
tussen professioneel gebruik en amateurgebruik (Arcadis, 2008), gegevens van Securex over het
personeelsverloop, de methode voor het berekenen van standaarduurtarieven door de dienst
Wetsmatiging van de Vlaamse overheid, etc.

3.4.

Formuleren van conclusies en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van de kwalitatieve of (semi)kwantitatieve impactbeoordeling werden ten
slotte algemene conclusies getrokken.
Het bleek niet mogelijk te zijn om alle impacten op het gewenste detailniveau te documenteren.
Bijgevolg werden een reeks aanbevelingen geformuleerd om de belangrijkste leemten in de kennis te
elimineren.
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DEEL 1:

Deel 1: Structureren referentiesituatie en enten maatregelen

SPLITSEN VAN TOELATINGEN VAN BIOCIDEN VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK EN HET BREDE PUBLIEK

1.

STRUCTUREREN VAN DE REFERENTIESITUATIE EN ENTEN VAN DE
MAATREGELEN

1.1.

Inleiding

Als men de impact van een set van maatregelen wil analyseren is het evident dat deze maatregelen
goed gedefinieerd moeten zijn. Tot op heden is echter geen officieel voorstel beschikbaar betreffende
de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en het brede publiek.
In het kader van het PRPB werd in het voorjaar van 2008 een haalbaarheidsstudie opgeleverd over de
splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en amateurgebruikers (Arcadis,
2008). Bijgevolg zal voor de afbakening van de maatregelen - wat de splitsing van de toelatingen betreft
- uitgegaan worden van deze haalbaarheidsstudie.

1.2.

Procesbeschrijving en enten van maatregelen

De opgestelde referentiesituatie geeft weer welke wettelijke bepalingen (acties) betreffende het op de
markt brengen en het gebruiken van biociden in België van toepassing zijn bij aanvang van deze studie
(13/12/2008).Er wordt enkel gefocust op die delen van de procedure die kunnen beïnvloed worden door
de invoering van de nieuwe regelgeving in kwestie.
Vervolgens werden op de referentiesituatie de maatregelen geënt, die de splitsing van de toelatingen
van biociden voor professioneel gebruik en voor gebruik door het brede publiek in de praktijk zullen
teweeg brengen. Deze maatregelen werden in het in rood ingevoegd. De bepaling uit de
referentiesituatie, die vervalt ten gevolge van de invoering van de maatregel, wordt in het grijs
weergegeven. Enkel de maatregelen die resulteren in een effectieve wijziging in de bestaande
procedure worden ingevoegd.
De maatregelen betreffende de splitsing van toelatingen tussen professioneel gebruik en gebruik door
het brede publiek werden overgenomen uit de vragenlijst, die aan de basis ligt van de
haalbaarheidsstudie over deze splitsing (Arcadis, 2008). Deze vragenlijst is weergegeven in Bijlage 2,
de maatregelen die effectief opgenomen werden zijn in het rood aangeduid. De overige maatregelen
werden als niet relevant beschouwd voor de huidige impactanalyse.
De procesbeschrijving, aangevuld met de maatregelen, wordt voorgesteld in tabelvorm. Om een
overzicht te behouden werd een opsplitsing gemaakt tussen:
- Procedure voor toelating of registratie
- Informatieverplichtingen
- Verpakking en etikettering
- Verkoop
- Toezicht
- Procedure voor wederzijdse erkenning
- Procedure voor parallelinvoer
Naast de actie werd telkens de betrokken actor(en) weergegeven. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen publieke actoren (overheid) en private actoren. Tevens wordt een onderscheid
gemaakt met betrekking tot de betrokkenheid van de actor:
- X: de actor die de actie uitvoert
- x: de actor die bij de actie betrokken is
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De referentie naar de betreffende wettekst maakt het geheel meer transparant.
De invoering van de nieuwe reglementering zal geen nieuwe maatregelen met zich meebrengen voor
het aspect “Informatieverplichtingen”, het aspect “Toezicht”, de procedure voor wederzijdse erkenning4
en de procedure voor parallelinvoer5. Dit sluit echter niet uit dat de invoering van de nieuwe
reglementering een impact kan hebben op de betrokken actoren via de huidige procedurestappen. Dit
wordt besproken in hoofdstuk 2.
De tabellen met de gestructureerde referentiesituatie en de geënte maatregelen zijn weergegeven in
Bijlage 3 van dit rapport.

De wederzijdse erkenning betreft het op de markt brengen van een product dat al in een andere lidstaat van de
Europese Unie is toegelaten
5 Parallelinvoer heeft betrekking op het op de markt brengen, vervoeren, invoeren, aanbieden, ten toon of te koop
stellen, in het bezit houden en gebruiken van een biocide dat in een andere lidstaat van de Europese Unie is
toegelaten
4
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2.

IDENTIFICEREN VAN DE IMPACT

2.1.

Inleiding

Deel 1: Identificeren impact

Elke ingevoerde maatregel, zoals weergegeven in Bijlage 3, kan een impact hebben op één of
meerdere actoren. Naast een pragmatische analyse van de mogelijke effecten die elke maatregel kan
teweegbrengen, werden ook volgende documenten geraadpleegd om deze impacten te identificeren:
- de haalbaarheidsstudie over de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele
gebruikers en amateurgebruikers (Arcadis, 2008): in deze studie werden door middel van een
vragenlijst, verschillende criteria voor administratieve en werkelijke splitsing voorgesteld aan
actoren, die het best geplaatst zijn om de splitsing van toelatingen voor biociden te evalueren. Het
betreft hier de productiesector, de toelatingshouders, de distributiesector, de erkende en
beroepsgebruikers en uiteraard de bevoegde overheidsdiensten. In de studie werden knelpunten
terzake aangehaald door de actoren
- de visie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Dienst
Risicobeheersing en de experten van het PRPB, ontwikkeld in navolging van de
haalbaarheidsstudie

2.2.

Procesbeschrijving

Voor elke maatregel worden de geïdentificeerde impacten beschreven in Bijlage 4, dit aan de hand van
een aantal criteria.
De impact van een maatregel is dikwijls afhankelijk van de manier waarop de actor op de maatregel
reageert. Met betrekking tot het indienen van een nieuw toelatingsdossier, wordt verondersteld dat een
splitsing van de toelatingen leidt tot volgende scenario‟s:
1) Voor elk product, momenteel toegelaten voor zowel professionelen als voor het brede publiek, wordt
1a. een nieuw dossier ingediend voor gebruik door het brede publiek. Voor gebruik door professionelen
hoeft geen nieuw dossier ingediend te worden (scenario met maximale impact)
1b. enkel een nieuw dossier ingediend voor gebruik door het brede publiek, indien deze
gebruikersgroep een belangrijke afzetmarkt vormt voor het product op de Belgische markt. Indien het
brede publiek geen kritische massa vertegenwoordigt, wordt geen nieuw dossier ingediend en wordt het
product bijgevolg niet meer op de markt gebracht voor deze gebruikersgroep
2) Voor slechts 50% van de producten, momenteel toegelaten voor zowel professionelen als het brede
publiek, wordt6
2a. een nieuw dossier ingediend voor gebruik door het brede publiek. Voor gebruik door professionelen
hoeft geen nieuw dossier ingediend te worden
2b. enkel een nieuw dossier ingediend voor gebruik door het brede publiek, indien deze
gebruikersgroep een belangrijke afzetmarkt vormt voor het product op de Belgische markt. Indien het
brede publiek geen kritische massa vertegenwoordigt, wordt geen nieuw dossier ingediend en wordt het
product bijgevolg niet meer op de markt gebracht voor deze gebruikersgroep (scenario met minimale
impact)
Bijgevolg is het mogelijk dat een bepaalde impact enkel optreedt in een bepaald scenario. De
geïdentificeerde scenario‟s zullen als uitgangspunt dienen voor de kwantificering van de economische
impact (zie hoofdstuk 3).

De overige 50% van de producten wordt (tijdelijk?) niet meer op de markt gebracht voor het brede publiek in
België (aanname gebaseerd op informatie van Bioplus en toelatingshouders)
6
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In Figuur 2-1 wordt het verband tussen de verschillende impacten, te verwachten bij de splitsing van
toelatingen van biociden tussen professionele gebruikers en breed publiek visueel voorgesteld door
middel van een causaal schema. De betekenis van de gehanteerde kleurencode is de volgende:
Doelstelling/instrument van de nieuwe regelgeving
Indirecte primaire impact
Directe primaire impact
Indirecte secundaire impact
Directe of niet directe secundaire impact, in functie van de maatregel
Directe secundaire impact
Indirecte tertiaire impact
Directe tertiaire impact
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Deel 1: Identificeren impact

Figuur 2-1: Causaal verband van de potentiële impacten ten gevolge van de splitsing van toelatingen tussen biociden voor professioneel gebruik en gebruik door breed publiek
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Uit Figuur 2-1 blijkt dat er vijf doelstellingen geïdentificeerd worden met betrekking tot de splitsing van
toelatingen tussen professioneel gebruik en gebruik door breed publiek. Het betreft gebruiksspecifieke
voorwaarden voor de aanvraag van de toelating/registratie, voor de verpakking en etiket, voor de
verkoop, voor de wederzijdse erkenning en voor de parallelinvoer. Elke doelstelling geeft aanleiding tot
directe en indirecte impacten. Deze zijn een rechtstreeks gevolg van de maatregel(en) die ingevoerd
worden om de doelstelling te bereiken (primaire impact), of zij vloeien voort uit deze rechtstreekse
impacten (secundaire en tertiaire impact). De directe impacten zijn voornamelijk gerelateerd aan een
verminderd risico voor de gebruiker en het milieu. De indirecte impacten hebben voornamelijk
betrekking op een grotere administratieve en financiële belasting van de overheid en de private actoren.
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3.

KWALITATIEVE OF (SEMI)KWANTITATIEVE IMPACTANALYSE

3.1.

Inleiding

Hierna wordt de kwalitatieve of (semi)kwantitative impactanalyse besproken.
Met betrekking tot het luik “wederzijdse erkenning van registraties” kunnen zich twee scenario‟s
voordoen:
1) de bepalingen in de lidstaat van de Europese Unie waar het biocide al geregistreerd is, zijn dezelfde
als deze in België: er is geen impact
2) de bepalingen in de lidstaat van de Europese Unie waar het biocide al geregistreerd is, zijn niet
dezelfde als deze in België: het biocide kan in België niet op de markt gebracht worden. De impacten
zijn dezelfde als in het scenario waarbij de toelatingshouder beslist om geen toelatingsdossier in te
dienen en het product bijgevolg (tijdelijk) niet meer op de markt wordt gebracht. De impacten van
dergelijk scenario worden al besproken in dit hoofdstuk.
Dezelfde redenering geldt voor het luik “Parallelinvoer”.
Bijgevolg wordt de impact op het principe van wederzijdse erkenning en van parallelinvoer hierna niet
afzonderlijk besproken.

3.2.

Impact op milieu en gezondheid

Het op de markt brengen en gebruik van biociden werd onderverdeeld in verschillende aspecten. De
aspecten “Informatieverplichtingen” en “Toezicht” geven bij het invoeren van de nieuwe regelgeving
geen aanleiding tot een impact op milieu en gezondheid. Met betrekking tot dit laatste zijn enkel de
aspecten “Procedure voor toelating of registratie”, “Verpakking en etikettering” en “Verkoop” relevant.
3.2.1.

Procedure voor toelating of registratie

De invoering van de nieuwe regelgeving zal leiden tot een aantal positieve effecten met betrekking tot
milieu en gezondheid:
- De toelatingshouder kan beslissen om een product niet meer op de markt te brengen. Gezien de
gebruiker in dat geval niet meer aan het product kan blootgesteld worden en het product dan
evenmin in het milieu kan terechtkomen, zal het milieu- en gezondheidsrisico afnemen
- De toelatingshouder kan ook beslissen om een product slechts voor één gebruikersgroep op de
markt te brengen. Indien het product enkel voor gebruik door de professionele gebruiker op de
markt gebracht wordt, dan heeft het brede publiek geen toegang meer tot het biocide. Dit
vermindert het potentieel onoordeelkundig gebruik en bijgevolg ook het milieu- en
gezondheidsrisico
- De extra criteria die voorzien worden om een product in te delen als “toegelaten voor het brede
publiek” leiden ertoe dat potentieel gevaarlijke producten minder onoordeelkundig zullen gebruikt
worden. Zij zullen immers niet meer toegankelijk zijn voor het brede publiek
De mate waarin het milieu- en gezondheidsrisico verminderd wordt, hangt telkens af van het aantal
betrokken biociden en van het milieu- en gezondheidsrisico dat elk van deze producten
vertegenwoordigd.
Deze positieve effecten van de nieuwe regelgeving met betrekking tot milieu en gezondheid kunnen
afgezwakt worden:
- Door de illegale import van biociden voor professioneel gebruik door het brede publiek: deze
negatieve impact werd echter niet als prioritair beschouwd door de stuurgroep
- Door verhoogde resistentie bij doelorganismen indien het productaanbod danig beperkt wordt: de
toelatingshouder kan beslissen om een product niet meer op de markt te brengen. Indien dergelijke
beslissing genomen wordt voor een groot aantal producten binnen hetzelfde toepassingsgebied,
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bestaat het risico dat er slechts enkele producten op de markt blijven om een specifiek
doelorganisme te bestrijden. Dergelijke eenzijdige toepassing van producten kan op termijn
resistentie tegen de producten opwekken bij het doelorganisme. Dit is nefast voor het milieu
(verstoring van het ecologisch evenwicht) en voor de gezondheid (hygiënisch oogpunt). Dergelijke
situatie zal echter het gevolg zijn van de reactie van de toelatingshouders (al dan niet op de markt
brengen van een product), het wordt niet rechtstreeks opgelegd door de nieuwe regelgeving
Indien het brede publiek bij een beperkt aanbod van biociden overschakelt op het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen binnenshuis (volgens Belgian Pest Control)

3.2.2.

Verpakking en etikettering

De invoering van de nieuwe regelgeving houdt nieuwe voorwaarden in voor de etikettering en de
verpakking van biociden die toegelaten zijn voor het brede publiek. Dit zal leiden tot een aantal
positieve effecten met betrekking tot milieu en gezondheid:
- Een duidelijker etiket zal leiden tot het vermijden van een te grote dosis, het verhogen van de
doeltreffendheid (juiste product voor het te bestrijden organisme), … Dit vermindert het
onoordeelkundig gebruik en leidt tot een verminderde inbreng van biociden in het milieu. Dit
vermindert het milieurisico
- Een aangepaste verpakking leidt tot minder opslag van producten en beperkt het risico op
blootstelling aan het product tijdens het gebruik en tijdens de opslag ervan. Bijgevolg vermindert
het risico voor milieu en gezondheid bij de opslag en gebruik van deze producten
Volgens DETIC moet opgemerkt worden dat deze positieve effecten enkel zullen gerealiseerd worden
indien het nieuwe etiket en de verpakking ook effectief met de nodige aandacht gelezen worden.
3.2.3.

Verkoop

De nieuwe regelgeving voorziet een fysieke scheiding in de verkooppunten tussen de biociden voor
professioneel gebruik enerzijds en de producten die toegankelijk zijn voor het brede publiek anderzijds.
Dit vereenvoudigt de controle van de “professionaliteit” van de klant en leidt indirect tot een
vermindering van het onoordeelkundig gebruik van biociden en bijgevolg een vermindering van het
risico voor milieu en gezondheid. Deze positieve effecten voor milieu en gezondheid wordt nog versterkt
indien een verkooppunt beslist om geen producten voor professioneel gebruik meer aan te bieden. Een
beperkt verkoopsnetwerk vereenvoudigt immers het toezicht op de naleving van de nieuwe regelgeving.

3.3.

Sociaaleconomische impact

Het enten van de verschillende maatregelen op de referentiesituatie heeft toegelaten om een hele reeks
impacten van sociaaleconomische aard te identificeren. Ook deze impacten kunnen ingedeeld worden
volgens de verschillende aspecten die de regelgeving bestrijkt, zoals procedure voor toelating of
registratie, informatieverplichtingen, regels voor verpakking en etikettering, verplichtingen bij verkoop en
toezicht. Een alternatieve indeling bestaat er echter in om de impacten per actor te bespreken. Dit leidt
tot een meer rechtstreekse benadering van de sociaaleconomische impacten en wordt hierna dan ook
gehanteerd.
De impacten op de toelatingshouders, producenten, distributiesector, overheid en gebruikers wordt
achtereenvolgens besproken. Afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde informatie is de analyse
kwantitatief of eerder (semi)kwalitatief.
3.3.1.

Impact op toelatingshouders

De splitsing van de toelating voor het op de markt brengen van biociden tussen professionele
gebruikers en het brede publiek zal resulteren in het indienen van een nieuw dossier voor het op de
markt brengen van het biocide voor het brede publiek. Voor een onderneming betekent dit hogere
administratieve kosten voor indiening van een nieuw dossier en bijkomende informatieverplichtingen.
Daarnaast resulteert dit ook in investeringen voor de wijziging van het etiket en de verpakking. De
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grootte van de impact wordt bepaald door het aantal producten in kwestie. Dit wordt hierna
gekwantificeerd.
3.3.1.1.

Aantal producten

De Belgische markt voor biociden is een kleine en fragiele markt. Investeringen specifiek voor deze
markt zijn niet zelden onrealistisch. Indien het gebruik van een product door het brede publiek geen
kritische massa vertegenwoordigd op de Belgische markt is het niet ondenkbaar dat een
toelatingshouder afziet van de indiening van een dossier voor deze gebruikersgroep. Het feit dat op
relatief korte termijn in ieder geval een nieuw dossier ingediend zal moeten worden naar aanleiding van
het Europese herzieningsprogramma werkt dit effect nog in de hand. Volgens Bioplus en de
belangrijkste toelatingshouders op de Belgische markt is het realistisch dat voor 50% van de producten
(tijdelijk) geen nieuw dossier meer wordt ingediend voor het op de markt brengen van een biocide voor
het brede publiek.
Het is moeilijk in te schatten hoeveel toelatingsdossiers er na de splitsing ingediend zullen worden. Om
deze onzekerheid te ondervangen, wordt gewerkt met scenario‟s (aannames). Het gebruik van deze
scenario‟s laat toe een idee te vormen van de range/grootteorde waarbinnen de impact zal liggen.
De volgende 4 scenario‟s (1a, 1b, 2a en 2b) worden gehanteerd:
- Voor elk product, momenteel toegelaten voor zowel professionelen als het brede publiek, wordt
1a. een nieuw dossier ingediend voor het brede publiek (scenario met maximale impact)
1b. enkel een nieuw dossier ingediend voor het brede publiek indien deze gebruikersgroep een
belangrijke afzetmarkt vormt voor het product op de Belgische markt
- Voor slechts 50% van de producten, momenteel toegelaten voor zowel professionelen als het
brede publiek, wordt
2a. een nieuw dossier ingediend voor het brede publiek
2b. enkel een nieuw dossier ingediend voor het brede publiek indien deze gebruikersgroep een
belangrijke afzetmarkt vormt voor het product op de Belgische markt. (scenario met minimale
impact)
Op basis van de analyse van alle bestaande toelatingen werd een lijst van producten samengesteld die
momenteel voor zowel professionelen als voor het brede publiek toegelaten zijn. De 112 producten die
weerhouden werden voor deze lijst zijn:
- producten waarvan in de toelatingsakte specifiek vermeld wordt dat ze door beide doelgroepen
mogen gebruikt worden
- producten waar gebruik door beide doelgroepen niet specifiek vermeld wordt in de toelatingsakte,
maar waarvoor uit de gebruiksaanwijzing duidelijk blijkt dat het product zowel door professionelen
als door het brede publiek kan gebruikt worden
Het is de bedoeling dat met de producten die vallen onder het tweede gedachtenstreepje ook die
producten in de lijst worden opgenomen die zich in een soort van “grijze zone” bevinden.
In functie van de impactanalyse is een inzicht vereist in het soort toelating (moedertoelating of afgeleide
toelating) en het belang van de afzetmarkt (focus op professionele gebruikers, het brede publiek of
beide) van de betrokken producten.7 Tijdens een vergadering met Bioplus en een aantal van de
belangrijkste toelatingshouders in België werden alle producten op de lijst afzonderlijk beoordeeld. Voor
ruim de helft van alle producten kon het soort toelating en de focus van de van de afzetmarkt bepaald
Een afgeleide toelating is een toelating van een middel, dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten
en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke
toelating. Voor een afgeleide toelating wordt het middel niet zelfstandig beoordeeld, maar kan worden volstaan
met een administratieve toetsing van de vereisten, waaronder een “verklaring van geen bezwaar” van de
toelatinghouder van het originele middel waaruit blijkt dat deze er geen bezwaar tegen heeft dat dit middel onder
de handelsnaam van aanvrager in de handel zal worden gebracht. Een afgeleid middel volgt noodzakelijkerwijs
het scenario dat gekozen wordt voor de moedertoelating
7
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worden tijdens de vergadering. Voor de producten waarvoor deze gegevens niet of slechts gedeeltelijk
konden bepaald worden, werd rechtstreeks contact opgenomen met de overeenkomstige
toelatingshouders. Uiteindelijk werd voor 102 van de 112 producten in de lijst zowel het soort toelating
als de focus van de afzetmarkt bepaald. Tabel 3-1 geeft een overzicht van de verdeling van de focus
van de afzetmarkt en het soort toelating van de betrokken producten.
Tabel 3-1 Overzicht focus van de afzetmarkt en het soort toelating van de producten momenteel
toegelaten voor zowel professionelen als voor het brede publiek

Focus afzetmarkt

Aantal

%

Soort toelating

Professionelen

33

32,35

Brede publiek

32

31,37

Professionelen en brede
publiek

33

32,35

Niet op de markt

4

3,92

Aantal

%

Moedertoelating

23

22,55

Afgeleide toelating

10

9,80

Moedertoelating

11

10,78

Afgeleide toelating

21

20,59

Moedertoelating

22

21,57

Afgeleide toelating

11

10,78

Moedertoelating

3

2,94

Afgeleide toelating

1

0,98

Aan de hand van de percentages in Tabel 3-1 wordt de feitelijke situatie voor de 102 producten
waarvan we gegevens hebben, geëxtrapoleerd naar de 112 producten uit de lijst. Vervolgens wordt
voor elk van de hierboven beschreven scenario‟s berekend hoeveel nieuwe dossiers er ingediend zullen
worden voor het verkrijgen van een moedertoelating en een afgeleide toelating. Een overzicht van het
aantal in te dienen dossiers dat op die manier geschat wordt is gegeven in Tabel 3-2.
Tabel 3-2 Aantal nieuwe dossiers ingediend voor het brede publiek in de verschillende scenario’s8

Scenario

Aantal moedertoelatingen

Aantal afgeleide
toelatingen

1a – voor elk product, momenteel toegelaten
voor zowel professionelen als voor het brede
publiek

65

47

1b – voor elk product, momenteel toegelaten
voor zowel professionelen als voor het brede
publiek, indien de verkoop van dit product aan
het brede publiek belangrijk is

36

35

Er zijn 112 producten toegelaten voor zowel professionelen als het brede publiek. 57,84% (22,55% + 10,78% +
21,57% + 2,94%) van deze producten heeft een moedertoelating. Dit betekent dat er respectievelijk voor 65
(57,94% * 112) en 47 ((1-57,94%) * 112) producten met een moedertoelating en afgeleide toelating een nieuw
dossier wordt ingediend voor het brede publiek in scenario 1a. 32.35% (10,78% + 21,57%) van de producten,
momenteel toegelaten voor beide gebruikersgroepen, hebben een moedertoelating én het brede publiek als een
belangrijke afzetmarkt. Dit betekent dat er voor 36 (32.35% * 112) producten met een moedertoelating een nieuw
dossier wordt ingediend voor het brede publiek in scenario 1b. Op een gelijkaardige manier wordt afgeleid dat er
voor 35 producten met een afgeleide toelating een nieuw dossier wordt ingediend voor het brede publiek in
scenario 1b. De aantallen voor scenario‟s 2a en 2b worden bekomen door het aantal producten uit het
overeenkomstige scenario 1 te delen door 2 ( = vermenigvuldigen met 50%).
8
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Scenario

Aantal moedertoelatingen

Aantal afgeleide
toelatingen

2a – voor 50% van de producten, momenteel
toegelaten voor zowel professionelen als voor
het brede publiek

32

24

2b – voor 50% van de producten, momenteel
toegelaten voor zowel professionelen als voor
het brede publiek, indien de verkoop van dit
product aan het brede publiek belangrijk is

18

18

3.3.1.2.

Kost toelatingsaanvraag

De kost van een toelatingsaanvraag voor het verkrijgen van een moedertoelating kan sterk variëren.
Veel hang af van wat de overheid vraagt. Een louter administratief dossier, zonder extra testen, kost
een bedrijf normaal gezien niet meer dan enkele duizenden euro‟s. Afhankelijk van het feit of er nog
berekeningen met modellen moeten gebeuren (bijvoorbeeld voor de berekening van de blootstelling
voor het grote publiek, wat doorgaans wordt uitbesteed aan een consultant), kan de kost per dossier
oplopen tot 10.000 €. Als er aanvullend ook extra toxiciteitstesten uitgevoerd moeten worden of indien
het blootstellingsmodel gevoed moet worden met informatie die enkel verkregen kan worden met
nieuwe testen (bijvoorbeeld de penetratiegraad in het bloed) dan lopen de kosten snel op boven de
10.000 euro. Het is niet mogelijk om hiervoor een exact cijfer naar voor te schuiven. Veel hangt af van
het type dossier een toelatingshouder nu heeft, hoe oud dit dossier is, welke de specifieke vragen zullen
zijn van de overheid, etc. De kost van een louter administratief dossier, eventueel met modellering maar
zonder testen, bedraagt tussen de 5.000 en 10.000 €. Als er testen vereist worden, bedraagt de kost
van een dossier tussen de 10.000 en 50.000 €.
De kostprijs van een afgeleide toelating is van een totaal andere orde. Op basis van de informatie,
verkregen na telefonisch contact met een aantal individuele toelatingshouders, zou een nieuwe
toelatingsaanvraag neerkomen op een kostprijs in de grootteorde van maximaal 5.000 €.
Er moet opgemerkt worden dat wegens de herziening van de actieve stoffen op Europees niveau op
relatief korte termijn, mogelijks een nieuw toelatingsdossier moet ingediend worden. Het is niet
uitgesloten dat als gevolg hiervan de last verbonden aan de opmaak van een dossier in de toekomst
zwaarder wordt, dit ten gevolge van een mogelijks gewijzigde dossierinhoud. Een kostenraming op
basis van de gangbare procedures en verplichtingen kan bijgevolg leiden tot een onderschatting van de
impact in een veranderde Europese context.
3.3.1.3.

Impact informatieverplichtingen en wijziging van het etiket en de verpakking

De impact voor een toelatingshouder van de splitsing van toelatingen voor biociden tussen
professionele gebruikers en het brede publiek gaat verder dan het al dan niet indienen van een nieuwe
toelatingsaanvraag voor het op de markt brengen van een biocide voor het brede publiek. In het geval
een toelatingshouder beslist om een bepaald product in België te blijven aanbieden aan het brede
publiek dient hij afzonderlijk voor deze gebruikersgroep bepaalde informatieverplichtingen te vervullen.
Daarnaast zal hij zich ook in regel moeten stellen met bepaalde verplichtingen met betrekking tot de
verpakking en het etiket van het product voor het brede publiek. De wijzing van het etiket en de
verpakking kan zowel een eenmalige investeringskost als een wijziging in de operationele kost
inhouden.
De informatieverplichtingen van toepassing op de toelatingshouders die volgens Bioplus een belangrijke
impact zullen hebben zijn:
- Tijdsbesteding bijhouden en overmaken aan de federale minister van leefmilieu van de hoeveelheid
(in gewicht of volume) biociden die het jaar daarvoor naar België verzonden zijn vanuit een andere
EU-lidstaat of in België in de handel gebracht zijn
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-

Tijdsbesteding vermelden van de volledige handelsbenaming en het toelatingsnummer van het
product op de handels- en vervoersdocumenten
Als een product niet in België geproduceerd wordt, treedt de toelatingshouder doorgaans ook op als
invoerder. In de hoedanigheid van invoerder dient de toelatingshouder bijkomende
informatieverplichtingen te vervullen naar aanleiding van de splitsing. Bioplus acht de impact van de
splitsing op volgende informatieverplichtingen belangrijk:
- Tijdsbesteding registreren van elke invoer van biociden door middel van een partijnummer,
partijnummer, de datum van invoer, de naam van het biocide en de ingevoerde hoeveelheid
- Tijdsbesteding vermelden van de volledige handelsbenaming en het toelatingsnummer van het
product op de handels- en vervoersdocumenten
- Administratieve last voor het bewaren van de facturen en vervoersdocumenten gedurende 3 jaar
Er werd geen kwantitatieve data ontvangen van de toelatingshouders met betrekking tot deze impacten.
Er werd verondersteld dat de impact van deze informatieverplichtingen verwaarloosbaar is ten opzichte
van de impact veroorzaakt door de indiening van een volledig nieuw dossier. De impact van de
informatieverplichtingen werd bijgevolg niet verder beschouwd in de impactanalyse.
De bijkomende verpakkingsvereisten die gesteld worden aan producten bestemd voor het grote publiek
worden niet prioritair geacht door Bioplus en enkele van de belangrijkste toelatingshouders in België.
Men schat dat ongeveer 90% van de betrokken producten bestemd voor gebruik door het grote publiek
reeds voldoen aan de verpakkingseisen die gesteld worden naar aanleiding van de splitsing van
toelatingen voor biociden.
De wijziging van het etiket van een product naar een specifiek standaardformaat wordt wel als prioritair
beschouwd door de toelatingshouders. Een kwantitatieve schatting van de verwachte impact werd
echter niet ontvangen. Hetzelfde geldt voor de impact van de toevoeging van bestanddelen aan
producten voor het brede publiek die de consumptie door consument en dier moeten tegengaan en de
eventuele nood aan extra opslagruimte voor de aanleg van een aparte stock. Cruciaal voor de
inschatting van de grootte van de impact is het gemak waarmee de specifieke vereisten inzake het
etiket en het toevoegen van bestanddelen die de consumptie door consument en dier moeten
tegengaan doorgevoerd kunnen worden tijdens het productieproces. Volstaan de bestaande
(instellingen van de) machines? Dient het productproces stilgelegd en heropgestart te worden? Wat is
de grootte / het belang van de loten bestemd voor de Belgische markt? Het belang van deze impacten
is veelal productspecifiek. Voor een kwantitatieve inschatting van de grootte van de impact is een
eenduidige omschrijving van de nieuwe regels noodzakelijk. De huidige beleidsintentie met betrekking
toe de splitsing laat een veel te grote ruimte voor interpretatie. Bijgevolg kan de impact niet bepaald
worden in het kader van deze impactanalyse.
3.3.1.4.

Besluit

Enkel de kost verbonden aan de toelatingsaanvragen van producten bestemd voor het brede publiek
kan gekwantificeerd worden. Gerekend met een gemiddelde kost van 30.000 € per administratief
dossier met testen, ligt de impact naar schatting tussen 1,94 en 0,54 miljoen € (zie tabel 3-3). Indien
enkel een administratief dossier zonder testen vereist is, ligt de impact, gerekend met een gemiddelde
kost van 7.500 € per administratief dossier zonder testen, ligt de impact voor de toelatingshouders naar
schatting tussen 0,49 en 0,14 miljoen € (zie tabel 3-3). Gerekend met een kost van 5.000 € per dossier
voor een nieuwe toelatingsaanvraag van producten met een afgeleide toelating, varieert de impact naar
schatting tussen de 0,24 en 0,9 miljoen € (zie tabel 3-3). De scenario‟s met een lagere kost voor het
indienen van nieuwe toelatingsdossiers zijn niet noodzakelijk gunstiger voor de toelatingshouders. In
deze scenario‟s zijn er immers een hele reeks producten die niet langer op de markt gebracht worden
voor het brede publiek, wat kan leiden tot een daling van de omzet.
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Tabel 3-3 Kost samenstellen, indienen en eventueel verdedigen nieuw toelatingsdossier voor
verschillende scenario’s, tijdens de overgangsperiode

Scenario

Kost aanvragen moedertoelating
Administratief dossier
Administratief dossier
met testen
zonder testen

Kost aanvragen
afgeleide toelating

1a – voor elk product,
momenteel toegelaten voor
zowel professionelen als
voor het brede publiek

1.943.529

485.882

236.078

1b – voor elk product,
momenteel toegelaten voor
zowel professionelen als
voor het brede publiek,
indien de verkoop van dit
product aan het brede
publiek belangrijk is

1.087.059

271.765

175.686

2a – voor 50% van de
producten,
momenteel
toegelaten voor zowel
professionelen als voor het
brede publiek

971.765

242.941

118.039

2b – voor 50% van de
producten,
momenteel
toegelaten voor zowel
professionelen als voor het
brede publiek, indien de
verkoop van dit product
aan het brede publiek
belangrijk is

543.529

135.882

87.843

Zoals aangehaald lijkt de impact van de informatieverplichtingen en de nieuwe verpakkingsvereisten
relatief beperkt. De nieuwe eisen die gesteld worden aan het etiket en het tegengaan van de
consumptie van het biocide door mens en dier is waarschijnlijk relatief belangrijk. Door een gebrek aan
informatie van de zijde van de toelatingshouders enerzijds en het ontbreken van een eenduidige
omschrijving van de nieuwe regels anderzijds is het niet mogelijk om zelfs maar de grootteorde van de
impact te bepalen.
De toelatingshouders zijn formeel. De kosten van de splitsing zullen logischerwijze doorgerekend
worden aan de klant. De dreiging van een verscherpte concurrentie uit het illegale circuit en van
buitenlandse concurrenten kan echter een rem zetten op het doorrekenen van de prijzen.
3.3.2.

Impact op producenten

De splitsing van de toelating voor het op de markt brengen van biociden tussen professionele
gebruikers en het brede publiek kan het productaanbod op verschillende manieren beïnvloeden:
- Bepaalde producten zullen na de splitsing niet meer worden toegelaten voor het brede publiek
- Voor andere producten loont het (tijdelijk?) niet meer om deze nog in België op de markt te
brengen voor het brede publiek
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-

Nog andere producten zullen extra verkocht worden omdat concurrerende producten (tijdelijk?) van
de markt worden genomen
Een producent zal zijn persoonlijke situatie zo goed mogelijk moeten beoordelen om de voor hem
meest optimale beslissing te nemen. Veel hangt af van de diversificatie van het productaanbod en de
afzetmarkt (zowel geografisch als qua gebruikersgroepen) van een onderneming. Hoe meer de
activiteiten van een onderneming gespreid zijn over verschillende producten, verschillende regio‟s
(landen), verschillende gebruikersgroepen, enz. hoe minder vatbaar een onderneming is voor de impact
van extra reglementering op een bepaald terrein.
Op basis van de beschikbare informatie is het niet mogelijk om in te schatten aan welke impact de
producenten blootgesteld zullen worden. De impact van de splitsing op de producenten van biociden is
te sterk productspecifiek. De impact kan wel erg groot zijn, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.
Voorbeeld: een onderneming kan sterk afhankelijk zijn van de verkoop van een welbepaald product aan
het brede publiek op de Belgische markt. Een onderneming in deze situatie moet erover waken dat dit
product niet van de markt verdwijnt. Hiertoe kan het noodzakelijk zijn dat de onderneming investeert in
een nieuw dossier. Dit is niet altijd haalbaar. Indien dit het geval is, kan die onderneming niet anders
dan zijn activiteiten terugschroeven of stopzetten, met bijbehorend verlies aan toegevoegde
waardecreatie en werkgelegenheid.
3.3.3.

Impact op distributiesector

De detailhandel van biociden verloopt momenteel via onderstaande verkooppunten (FEDIS, 2009). In
deze winkels kan men biociden terugvinden die bestemd zijn voor professioneel gebruik en voor het
brede publiek:
- Doe-het-zelfwinkels – 364 verkooppunten
- AVEVE tuincentra – 39 verkooppunten
- MAKRO – 6 verkooppunten
- Drogisterijen + andere winkels met een breed assortiment courante non food artikelen (Di, Kruidvat,
Trafic Bazar, ...) – 270 verkooppunten
- Hard discounters (Aldi en Lidl) – 711 verkooppunten
- Groot distributie (massadistributie met ketens als Carrefour, Super GB (Carrefour), Colruyt,
Delhaize supermarkten, Cora en Match, Super M en Champion) – 597 verkooppunten
- Middelgrote distributie (Alvo, Super GB Partner (Carrefour), Super CB contact (Carre-four),
Comarché/Comarkt (Colruyt), Okay (Colruyt), AD Delhaize, Proxy Delhaize, Delhaize City,
Supermarken Cash Fresh (Delhaize), Intermarché en Ecomarché, Profi en Smatch (Groep Louis
Delhaize), Samgo, Spar Supermarkten en andere super-markten vanaf 400 m²) – 1180
verkooppunten
- Superettes en traditionele winkels (Alle zelfbedieningszaken met een verkoopsopper-vlakte van
minder dan 400 m² zoals Supra (Lambrechts), Prima (Huyghebaert), GB Express (Carrefour), Louis
Delhaize (Groep Louis Delhaize) die hierboven niet ver-meld zijn) en de winkels met traditionele
bediening (waaronder de “night shops”) – 5529 verkooppunten
- Tom & Co – 132 verkooppunten
Naar aanleiding van de splitsing van de toelating voor het op de markt brengen van biociden tussen
professionele gebruikers en het brede publiek mogen producten voor professioneel gebruik niet meer in
de gewone winkelrekken te vinden zijn. Zij moeten fysiek gescheiden worden van de biociden bestemd
voor het brede publiek. Voor vele winkels is dit niet haalbaar. De verkoop van biociden aan
professionelen vertegenwoordigt voor de meeste winkels immers geen belangrijke activiteit. Er wordt
aangenomen dat de biociden voor professioneel gebruik na de splitsing enkel nog aangeboden zullen
worden door de gespecialiseerde verkooppunten die nu reeds biociden klasse A verkopen. Volgens
PMS nv, Rentokil, SGS en cleaning masters zijn er vandaag ongeveer een 50 verkooppunten van
biociden klasse A. In 8750 andere verkooppunten zullen enkel nog biociden voor het brede publiek te
koop aangeboden worden.
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De producten voor professioneel gebruik en het brede publiek moeten gescheiden aangeboden worden.
Naar analogie met de verkoop van klasse A producten moeten de producten voor professioneel gebruik
opgeslagen worden in een aparte ruimte die niet toegankelijk is voor klanten. Bij verkoop van producten
voor professioneel gebruik zal het personeel van de winkel deze producten steeds moeten halen in de
afzonderlijke ruimte waar de producten opgeslagen liggen. Daarnaast dient ook de professionaliteit van
de klant geverifieerd te worden. Een mogelijkheid is dat dit gebeurt aan de hand van een elektronisch
identificatiesysteem (zie DEEL 2: Kenniscertificaat). Deze controle en het in de opslagruimte ophalen
van de producten is op zich een beperkte moeite. De impact is echter wel tastbaar omdat deze taken
frequent herhaald moeten worden. De controle van de professionaliteit van de klant brengt voor het
winkelpersoneel ook een extra verantwoordelijkheid met zich mee.
Naast een operationele impact betekent het elektronisch identificatiesysteem en de gescheiden opslag
van biociden voor professioneel gebruik ook een zekere investering. Momenteel is het echter niet
mogelijk om dit exact te begroten, omdat de randvoorwaarden onduidelijk zijn (wie draagt de kosten
voor de kaartlezers? Hoe zullen de voorschriften luiden voor de opslag van de biociden voor
professioneel gebruik?, enz.).
Een groot aantal winkels zal geen producten voor professioneel gebruik meer mogen aanbieden.
Producten voor het grote publiek waarvan de verpakking en het etiket wijzigen zullen niet meer mogen
verkocht worden na een bepaalde datum. Producten die niet verkocht geraken, moeten op een correcte
manier verwijderd worden. Als de distributiesector voldoende overgangstijd gegund wordt, kan gesteld
worden dat deze kosten aanvaardbaar zullen zijn. Producten die niet verkocht geraken voor hun
vervaldag, of een bepaalde minimumperiode voor hun vervaldag, worden immers in ieder geval uit de
rekken verwijderd door de betrokken winkels.
FEDIS wijst vooral op het verlies aan omzet in de zowat 8750 winkels die naar aanleiding van de
splitsing geen producten voor professioneel gebruik meer zullen aanbieden. Dit kan enigszins
genuanceerd worden, omdat verondersteld werd dat de verkoop van biociden voor professioneel
gebruik niet de hoofdactiviteit van deze verkooppunten betreft. Bovendien zullen de winkels die zich in
regel stellen, en dus ook in de toekomst nog producten voor professioneel gebruik zullen aanbieden,
mogelijks hun verkoopcijfers zien stijgen.
Verwacht wordt dat een heel aantal producten die nu nog op de markt zijn voor het brede publiek,
(tijdelijk?) niet meer beschikbaar zullen zijn voor deze gebruikersgroep. De kans is groot dat de
consument vervolgens overschakelt op een alternatief product bestemt voor het brede publiek. In dat
geval verandert er niets voor de verschillende duizenden winkels die producten voor het brede publiek
aanbieden. De kans bestaat echter dat de consument naar illegale producten grijpt of een beroep doet
op een firma die biociden toepast bij derden. In beide gevallen gaat de verkoop van producten voor het
brede publiek via de niet-gespecialiseerde detailhandel erop achteruit.
3.3.4.

Impact op overheid

De impact van de nieuwe regelgeving laat zich voor de overheid vooral voelen bij de Dienst
Risicobeheer. Meer specifiek betreft het de behandeling van de nieuwe toelatingsaanvragen en het
uitvoeren van de bijhorende informatieverplichtingen. Daarnaast heeft de nieuwe regelgeving ook een
impact op de Dienst Inspectie, meer bepaald betreffende het toezicht op de extra verplichtingen voor in
hoofdzaak de toelatingshouders en verkopers van biociden. Daarnaast verhoogt ook de werkbelasting
van de Minister bevoegd voor Leefmilieu, het Comité voor Advies inzake Biociden en de Hoge
Gezondheidsraad.
De Dienst Risicobeheer heeft voor bijna alle prioritaire impacten voor de betrokken overheidsdiensten
een tijdbesteding geraamd per toelatingsdossier, zodat het mogelijk is de impact van de splitsing voor
de overheid te kwantificeren. De integrale tijdsbesteding voor de overheid naar aanleiding van de
splitsing werd geraamd op basis van het verwacht aantal nieuwe toelatingsdossiers, zoals bepaald aan
de hand van de gekwantificeerde scenario‟s in tabel Tabel 3-2.
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Tabel 3-4 geeft een samenvattend overzicht van de verwachte tijdsbesteding (in VTE9) voor de overheid
tijdens de overgangsperiode, per aspect dat de regelgeving bestrijkt. Onder de procedure voor toelating
of registratie werd abstractie gemaakt van de mogelijkheid dat een toelatingsaanvraag extra lang
aansleept doordat deze initieel geweigerd werd (beroepsprocedure). Er werd ook abstractie gemaakt
van het feit dat een toelatingsaanvraag kan gebeuren voor een wederzijdse erkenning of voor
parallelinvoer. Het aantal VTE heeft telkens betrekking op de verwerking van het totale aantal
verwachtte dossiers voor moedertoelatingen, zoals bepaald in Tabel 3-2. Het benodigde aantal VTE‟s
voor de verwerking van de verwachtte dossiers voor afgeleide toelatingen is niet gekend en werd
bijgevolg niet in rekening gebracht.
Tabel 3-4 Impact van de splitsing voor de overheid (moedertoelatingen) tijdens de overgangsperiode (in
VTE)

Procedure voor toelating of registratie
Informatieverplichtingen
Verpakking en etikettering
Verkoop
Toezicht

Scenario 1a
2,74
6,34

Scenario 1b
1,52
3,51

Scenario 2a
1,35
3,12
Nihil
Nihil
Nihil

Scenario 2b
0,76
1,76

De impact kan, op basis van uurtarieven, omgerekend worden naar een overeenkomstige kostprijs voor
de overheid. De tarieven voor arbeiders en bedienden bij de overheid en in de privésector werden voor
deze studie afgeleid volgens een berekeningsmethode die gehanteerd wordt door de dienst
Wetsmatiging. Deze berekeningsmethode is gebaseerd op gegevens uit de “grijze” brochure van de
RSZ (Dienst Wetsmatiging van de Vlaamse overheid, 2009 en RSZ, 2009).10 De uurtarieven staan
opgelijst in Tabel 3-5. Naar analogie met de tarieven die gebruikt worden door de dienst Wetsmatiging
omvatten de uurtarieven een toeslagpercentage van 25 % als overhead voor het gebruik van bureau,
kosten computergebruik, telefoon, kopijmachine en dergelijke. Tabel 3-6 geeft, naar analogie met Tabel
3-4 een overzicht van de kosten (in €) van de splitsing voor de overheid.
Tabel 3-5 Uurtarieven arbeiders en bedienden overheid en privésector (Dienst Wetsmatiging van de
Vlaamse overheid, 2009 en RSZ, 2009)

Sector
Privésector
Overheid

Arbeiders

Bedienden
25,65
23,73

38,77
35,19

Tabel 3-6 Impact van de splitsing voor de overheid (moedertoelatingen) tijdens de overgangsperiode (in €)

Procedure voor toelating of registratie
Informatieverplichtingen
Verpakking en etikettering
Verkoop
Toezicht

Scen 1a
156.112
361.287

Scen 1b
86.462
200.097

Scen 2a
76.855
177.864
Nihil
Nihil
Nihil

Scen 2b
43.231
100.049

Voltijdse Equivalenten
De dienst Wetsmatiging van de Vlaamse overheid ontwikkelde een Vlaamse methodiek om administratieve
lasten te meten. Deze methodiek is gebaseerd op het internationaal gebruikte Standaard Kosten Model.
9

10
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Uit Tabel 3-6 blijkt dat het werk met betrekking tot de informatieverplichtingen (d.i. het op de hoogte
stellen van de andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie van alle ontvangen
informatie betreffende mogelijke schadelijke effecten op de mens of het milieu bij verlenen
toelatingsaanvraag) gemiddeld het dubbele bedraagt van het nazicht van de volledigheid en de
wetenschappelijke ontvankelijkheid van het dossier voor de toelatingsaanvraag (procedure voor
toelating of registratie) van de moedertoelating. De verplichtingen inzake verpakking, etikettering en
verkoop hebben een minimale impact op de overheid. De impact van de splitsing van de toelatingen
tussen professionelen en het brede publiek heeft een beperkte impact voor de Dienst Inspectie. Het
aantal te controleren toelatingshouders, producenten, gebruikers en verkopers blijft in principe
onveranderd. Volgens de Dienst Inspectie hebben de bijkomende verplichtingen bovendien quasi geen
invloed op de tijdsbesteding per controle.
3.3.5.

Impact op gebruikers

Bioplus en een aantal van de belangrijkste toelatingshouders stellen dat de extra kosten van de
splitsing normalerwijze doorgerekend worden aan de klant. De mate van de prijsstijging zal
voornamelijk afhangen van de markt over welke de kosten kunnen gespreid worden. Het feit dat de
splitsing enkel in België zal doorgevoerd worden enerzijds en dat de Belgische markt een zeer kleine
markt is anderzijds, laat vermoeden dat een prijsstijging voor de betrokken producten reëel is.
Belangrijk in dit opzicht is de concurrentie op de markt van biociden voor het brede publiek. Een
verscherpte concurrentie uit het illegale circuit en van buitenlandse concurrenten kan een al te sterke
prijsstijging afremmen.
Uit het gesprek met Bioplus en een aantal van de belangrijkste toelatingshouders blijkt dat de kans
reëel is dat verschillende producten voor het brede publiek (tijdelijk?) van de markt zullen verdwijnen.
Vooral de producten met focus op professioneel gebruik zullen niet meer op de markt gebracht worden
voor het brede publiek. Indien het marktaanbod zodanig beperkt wordt maar de vraag blijft behouden,
biedt dergelijke situatie ondernemers de mogelijkheid om terug te komen op hun beslissing betreffende
het niet meer op de markt brengen van een product voor het brede publiek. Indien zij de situatie
voldoende opportuun achten, zullen zij mogelijks alsnog een toelatingsaanvraag indienen. De markt zal
met andere woorden een nieuw evenwicht zoeken.
Indien er een heel aantal producten niet langer toegankelijk zijn voor het brede publiek, daalt de keuze
voor de consument. Daarnaast kan dit resulteren in een minder effectieve en/of efficiënte bestrijding van
ongedierte.
Als er producten, waarvan de verkoop aan het brede publiek in België belangrijk is, van de markt
verdwijnen, kan dit een prijsstijging inluiden van het product voor professioneel gebruik. In dit geval
moet een producent/toelatingshouder zijn vaste kosten immers spreiden over een kleinere afzet. Door
de prijsstijging van het product voor de professionele gebruiker kan de concurrentiepositie van de
producent / toelatingshouder aangetast worden.
Tegenover de hierboven beschreven negatieve impacten van de splitsing voor de gebruikers (meer
beperkte keuze, minder effectieve/efficiënte bestrijding), staat echter een verhoogde
gebruiksvriendelijkheid door betere informatie op het etiket en door een aangepaste verpakking. Deze
positieve impact kan echter niet gekwantificeerd worden.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Tabel 4.1 biedt een overzicht van de belangrijkste impacten. Enkele van de belangrijkste impacten
werden gekwantificeerd, andere werden kwalitatief besproken. Een aantal impacten werd niet
gedocumenteerd, wegens gebrek aan informatie.
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Tabel 4-1Overzicht van de impact van de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en het brede publiek voor de verschillende actoren

Impact van

Procedure voor
toelating of registratie

Verplichtingen inzake
verpakking en
etikettering

Toelatingshouder / producent
Eenmalige kost nieuwe
toelatingsaanvragen voor het
brede publiek (0,63 – 2,18
miljoen € als er testen
gevraagd worden (à rato
30.000 € per moedertoelating
en 5.000 € per afgeleide
toelating) of 0,22 – 0,72
miljoen € als er geen testen
gevraagd worden (à rato
7.500 € per moedertoelating
en 5.000 € per afgeleide
toelating). Afzien van het op
de markt brengen van
producten voor het brede
publiek (tot 76 producten) met
de reorganisatie van de
productieactiviteit tot gevolg
Het gros van de producten
voldoet al aan de
verpakkingvereisten. Geen
informatie ontvangen over de
impact van de wijziging van
het etiket

Informatieverplichtingen Geen kwantitatieve informatie
ontvangen, waarschijnlijk

Impact op
Distributiesector

Gebruiker

Beperkter aanbod van
producten en eventuele
prijsstijging van de
producten afhankelijk van de
concurrentie en de hoogte
van de investering in nieuw
toelatingsaanvragen

Beperkter aanbod van
en hogere prijzen voor
producten voor het
brede publiek heeft
mogelijks een lagere
afzet tot gevolg

Overheid

Eenmalige kost
verwerking nieuwe
toelatingsaanvragen
voor het brede publiek
(0,04 – 0,16 miljoen €)

Minder gevaarlijke
producten op de markt
voor het brede publiek
leidt tot een lager milieuen gezondheidsrisico.
Hiertegenover staat een
toename van de illegale
import en de verhoogde
resistentie van
doelorganismen ten
gevolge van beperkt
productaanbod, wat
nefast is voor het milieu

Minder onoordeelkundig
gebruik leidt tot een
verminderde inbreng van
biociden in het milieu.
Verminderd risico voor
milieu en gezondheid bij
de opslag en gebruik van
deze producten.
Geen impact

Groter gebruikscomfort

Geen impact

Toezicht op deze
verplichtingen.
Kwalitatief
gedocumenteerd

Geen impact

Niet gedocumenteerd

Eenmalige kost van de
informatieverplichtingen
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Verplichtingen inzake
verkoop
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Toelatingshouder / producent
beperkt.

Geen impact

Impact op
Distributiesector

Gebruiker

Extra controle op
professionaliteit en
beperkter verkoopsnetwerk
voor producten voor
professioneel gebruik
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Reductie van het
verkoopsnetwerk van
producten voor
professioneel gebruik
tot een 50
verkoopspunten omwille
van de extra kosten
voor de opslag van
biociden

Overheid
in het kader van de
nieuwe
toelatingsaanvragen
voor het brede publiek
(0,1 – 0,36 miljoen €)

Toezicht op deze
verplichtingen.
Kwalitatief
gedocumenteerd

Milieu en gezondheid

Vereenvoudigde controle
van de “professionaliteit”
van de klant leidt tot een
vermindering van het
onoordeelkundig gebruik
van biociden en bijgevolg
vermindert het risico voor
milieu en gezondheid
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De directe impact van de splitsing van toelatingen voor biociden tussen professionele gebruikers en het
brede publiek varieert sterk naar gelang het beschouwde scenario. De kosten verbonden aan het
indienen van nieuwe aanvragen voor een moedertoelating of afgeleide toelating voor het brede publiek
kunnen bovendien nog zwaarder uitvallen dan begroot. De gekwantificeerde impact voor de
toelatingshouders in dit rapport ging immers steeds uit van een gemiddelde kost per dossier.
Algemeen kan gesteld worden dat de impact het grootst is voor de toelatingshouders. Naast de kosten
verbonden aan het indienen van nieuwe aanvragen voor een moedertoelating of afgeleide toelating
voor het brede publiek zullen er immers ook kosten verbonden zijn aan de impact op het vlak van
etikettering, verpakkingsvereisten en informatieverplichtingen. Deze kosten konden niet bepaald worden
in deze analyse, wegens gebrek aan kwantitatieve informatie. Naast de impact voor de
toelatingshouders is ook de impact voor de overheid significant.
De impact voor de producenten, gebruikers en de distributiesector werd niet gekwantificeerd. Er kan wel
verwacht worden dat het aantal verkooppunten van biociden voor professioneel gebruik sterk zal dalen.
De verkooppunten die deze productcategorie afstoten kunnen geconfronteerd worden met een daling
van hun omzet. Echter kunnen verkooppunten die professionele producten blijven aanbieden na de
splitsing hun omzet zien toenemen. Er zal zich met andere woorden een nieuw marktevenwicht
instellen.
Er is slechts een deel van de impact gekwantificeerd. Dit zorgt voor onzekerheid in verband met de
werkelijke impact voor de verschillende actoren, en bij uitbreiding ook de maatschappij als geheel. Het
belangrijkste actiepunt om de onzekerheid te van de analyse te reduceren, is de verplichtingen die naar
aanleiding van de splitsing worden opgelegd beter te definiëren. Dit maakt het voor de actoren
gemakkelijker om de impact in te schatten en dus de benodigde parameterinformatie aan te leveren.
Daarnaast is het aangewezen om de onzekerheidsmarge op de grootste impact(en), in dit geval de kost
voor het indienen van een nieuw dossier enerzijds en het aantal producten waarvoor een nieuw dossier
ingediend zal worden anderzijds, verder te reduceren. Hiertoe is doorgedreven overleg met de
betrokken actoren vereist.
In elk geval moet een voldoende lange overgangsperiode voorzien worden om alle betrokken op een
aanvaardbare manier de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. In het bijzonder
is dit vereist voor het doorvoeren van wijzingen aan het etiket en verpakking en voor het uit de rekken
nemen van producten voor professioneel gebruik in de distributiesector.
Daarnaast moet rekening gehouden worden met het tijdskader van het lopende herzieningsprogramma
van actieve stoffen op Europees niveau. Dit kan een invloed hebben op de toegelaten gebruikersgroep
en bijgevolg op de reactie van de toelatingshouder/producent met betrekking tot het al dan niet indienen
van een nieuw toelatingsdossier voor het brede publiek.
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INVOEREN VAN EEN KENNISCERTIFICAAT VOOR
PROFESSIONELE HANDELINGEN MET BIOCIDEN

1.

STRUCTUREREN VAN DE REFERENTIESITUATIE EN ENTEN VAN DE
MAATREGELEN

1.1.

Inleiding

Als men de impact van een set van maatregelen wil analyseren is het evident dat deze maatregelen
goed gedefinieerd moeten zijn. Tot op heden is echter geen officieel voorstel beschikbaar betreffende
de invoering van kenniscertificaten voor professionele handelingen met biociden. Bijgevolg zullen, voor
de afbakening van de maatregelen, de voor de biociden relevante maatregelen uit het voorstel voor de
invoering van kenniscertificaten voor professionele handelingen met gewasbeschermingsmiddelen
(Coemans, 2008) als uitgangspunt gebruikt worden. Met betrekking tot het aspect handhaving werd een
maatregel overgenomen uit de haalbaarheidsstudie over de splitsing van toelatingen voor biociden
tussen professioneel gebruik en amateurgebruik (Arcadis, 2008).
Er dient opgemerkt te worden dat de categorie “speciaal erkend gebruiker” geen deel uitmaakt van de
impactanalyse.

1.2.
1.2.1.

Procesbeschrijving en enten van maatregelen
Algemeen

De opgestelde referentiesituatie geeft weer welke wettelijke bepalingen (acties) betreffende
opleidingsverplichtingen voor professionele handelingen met biociden in België van toepassing zijn bij
aanvang van deze studie (13/12/2008). Momenteel dienen in België enkel de erkende gebruiker en de
helper van de erkende gebruiker een bewijs van kennis af te leveren, en dit enkel voor het gebruik van
klasse A producten. Bij het opstellen van de referentiesituatie werd enkel gefocust op die delen van de
procedure die kunnen beïnvloed worden door de invoering van de nieuwe regelgeving in kwestie.
Vervolgens werden op de referentiesituatie de maatregelen geënt, die de invoering van een
kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden type 8, 14 en 18 in de praktijk zullen
teweeg brengen. Deze maatregelen werden in het in rood ingevoegd. De bepalingen uit de
referentiesituatie, die vervallen ten gevolge van de invoering van de maatregel, worden in het grijs
weergegeven. Enkel de maatregelen die resulteren in een effectieve wijziging in de bestaande
procedure worden ingevoegd.
De procesbeschrijving, aangevuld met de maatregelen, wordt voorgesteld in tabelvorm. Om een
overzicht te behouden werd een opsplitsing gemaakt tussen:
- Opleiding
- Verlengen van het certificaat
- Handhaving
- Overgangsmaatregelen
Naast de actie werd telkens de betrokken actor(en) weergegeven. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen publieke actoren (overheid) en private actoren. Tevens wordt een onderscheid
gemaakt met betrekking tot de betrokkenheid van de actor:
- X: de actor die de actie uitvoert
- x: de actor die bij de actie betrokken is
De referentie naar de wettekst maakt het geheel meer transparant. De tabellen met de gestructureerde
referentiesituatie en de geënte maatregelen zijn weergegeven in Bijlage 5 van dit rapport.
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1.2.2.
Afwijkingen ten opzichte van het voorstel voor de invoering van een
kenniscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen
Om de haalbaarheid van de invoering van een kenniscertificaat te maximaliseren is het belangrijk dat
het systeem zoveel mogelijk aansluit bij de van kracht zijnde procedures. Bijgevolg werden de
bepalingen in het voorstel voor de gewasbeschermingsmiddelen niet letterlijk overgenomen. Een
verantwoording van de afwijkingen wordt hierna toegelicht.
1.2.2.1.

Certificaten volgens (toenemende) verantwoordelijkheid

Voor de gewasbeschermingsmiddelen worden drie niveaus van certificaten onderscheiden (Coemans,
2008):
- niveau 1: toepasser: uitvoeren gewasbescherming onder toezicht
- niveau 2: toepasser/beheerder: zelfstandig beslissen over de aankoop en de opslag van
gewasbeschermingsmiddelen en kan alle stappen van gewasbescherming zelfstandig uitvoeren
- niveau 3: verkoper/adviseur: adviseert over en/of verkoopt gewasbeschermingsmiddelen en kan
daarnaast alle handelingen uitvoeren van een houder van certificaat niveau 2
In consensus met de stuurgroep (d.d. 30/03/2009) worden in het kader van de invoering van een
kenniscertificaat voor professionele gebruikers van biociden type 8, 14 en 18 de volgende niveaus van
certificaten onderscheiden:
- niveau 1: opleiding die momenteel in de wetgeving voorzien is tot het bekomen van het
getuigschrift van helper van de erkende gebruiker van biociden
- niveau 2: opleiding die momenteel in de wetgeving voorzien is tot het bekomen van een erkenning
als gebruiker van biociden
- niveau 3: opleiding die momenteel in de wetgeving voorzien is tot het bekomen van een registratie
als verkoper van biociden
1.2.2.2.

Certificaten volgens tewerkstellingssectoren

Het voorstel voor gewasbeschermingsmiddelen voorziet geen differentiatie van het certificaat naar de
tewerkstellingssector (open teelten, tuinbouw, fruitteelt, …). Dit om een maximale flexibiliteit te
behouden indien de houder van een certificaat werkzaam is in verschillende sectoren of wil
overschakelen van de ene naar de andere sector.
De diversiteit in professionele gebruikers van biociden wordt in eerste instantie bepaald door het type
biocide en in veel mindere mate door de tewerkstellingssector (behalve voor beroepsgebruikers).
Momenteel worden de opleidingen met betrekking tot het bekomen van een erkenning tot gebruik van
biociden klasse A ook gediversifieerd volgens het type biocide.
In consensus met de stuurgroep (d.d. 30/03/2009) werd een voorstel tot opleidingsverplichting per
tewerkstellingssector vastgelegd, zoals voorgesteld in Tabel 1-1. De term “1/6” staat voor maximaal 6
medewerkers met opleidingsniveau 1 staan onder verantwoordelijkheid van 1 medewerker met
opleidingsniveau 2.
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Tabel 1-1: Voorstel tot opleidingsverplichting per tewerkstellingssector

Tewerkstellingssector

Helper van de erkend gebruiker (vb in Pest
Control bedrijven)

Derden

Eigen
gebruik

X

Beroepsgebruiker, risico op blootstelling van
derden (vb transformatie- en distributiesector,
verzorgingssector)

X

Beroepsgebruiker, geen risico op blootstelling
van derden (vb bakker), incl. primaire sector
(land- en tuibouw)
Erkend gebruiker (vb in Pest Control bedrijven)

X

X

Niet erkende professionele gebruiker (vb in Pest
Control bedrijven)

X

Publieke sector
(onderhoudsdienst en brandweer)

X

Klasse A
producten

Niveau

X (enkel onder
1
verantwoordelijkheid
van een erkend
gebruiker 1/6)
X
- 1/6: 2
- alle
medewerkers: 1

Producten waarvan
gebruik enkel
toegelaten is voor
professionelen of
beide
(professioneel en
breed publiek)

Niveau

Producten
waarvan
gebruik enkel
toegelaten is
voor breed
publiek

Niveau

X

1

X

1

X

X

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers:
1
Geen

X

1

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers:
1
1

X

1/6: 2

X

1/6: 2

X

1/6: 2

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers:
1

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers:
1

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers:
1

X

- 1/6: 2
- alle
medewerkers:
1

X
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Breed publiek
Verkooppunten van biociden, evenals
gemeentebesturen die rodenticiden uitdelen

Deel 2: Structureren referentiesituatie en enten maatregelen

Derden

Eigen
gebruik

Klasse A
producten

Niveau

Producten waarvan
gebruik enkel
toegelaten is voor
professionelen of
beide
(professioneel en
breed publiek)

Niveau

X
X
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X
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Basiscursus voor het verkrijgen van het certificaat

Het voorstel voor gewasbeschermingsmiddelen stelt dat de basisopleidingen meermaals per jaar
zouden moeten worden georganiseerd. De exacte frequentie van het aanbieden van de opleiding voor
biociden moet nog bepaald worden. In elk geval kan gesteld worden dat de opleidingen voor
beroepsgebruikers en betrokkenen in de publieke sector meer frequent zullen moeten georganiseerd
worden dan voor andere actoren, gelet op het grote aantal betrokkenen.
Met betrekking tot de gewasbeschermingsmiddelen is er tot op heden geen consensus over wie de
opleiding mag inrichten: enkel de gewestelijke vormingscentra of alle door de gemeenschappen
erkende centra. Met betrekking tot de biociden wordt de opleiding tot erkend gebruiker ingericht door
een niet nader gespecificeerde lesgevende instantie. De huidige situatie voor de biociden is bijgevolg
onduidelijk. Tijdens de startvergadering werd aangegeven dat erkende opleidingscentra de voorkeur
genieten, zodat het niveau van de opleiding gegarandeerd wordt. Momenteel zijn er echter geen
erkende opleidingscentra voor biociden.
Met betrekking tot de gewasbeschermingsmiddelen is er tot op heden geen consensus over hoe het
examen wordt ingericht: enkel centraal of in de bevoegde examencentra. Wat de biociden betreft is het
wenselijk om het huidige (centrale) examensysteem voor de geregistreerde verkoper (niveau 3), de
erkend gebruiker (niveau 2) en de helper van de erkend gebruiker (niveau 1) niet te behouden. Gelet op
het grote aantal actoren zal dit leiden tot een onredelijke belasting van de overheid. Het is wenselijk om
het examen te laten afnemen door de erkende opleidingscentra, waarbij de examencommissie
uitgebreid wordt met een praktijkdeskundige. Zo wordt de kennis van de kandidaat op een
pragmatische manier getoetst.
1.2.2.4.

Vormingsbijeenkomsten

Met betrekking tot de gewasbeschermingsmiddelen is er tot op heden geen consensus over wie
vormingsbijeenkomsten mag inrichten: enkel erkende gemeenschapscentra of ook niet-erkende centra.
Naar analogie met de opleiding is het wenselijk om enkel erkende centra toe te laten. Momenteel zijn er
echter geen erkende opleidingscentra voor biociden.
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2.

IDENTIFICEREN VAN DE IMPACT

2.1.

Inleiding

Deel 2: Identificeren van de impact

Elke ingevoerde maatregel, zoals beschreven in hoofdstuk 1, kan een impact hebben op één of
meerdere actoren. Naast een pragmatische analyse van de mogelijke effecten die elke maatregel kan
teweegbrengen, werden ook de beschikbare conclusies van de werkgroep Certificaat geraadpleegd om
deze impacten te identificeren. Deze werkgroep werd opgericht in het kader van het PRPB ter evaluatie
van de invoering van kenniscertificaten voor professionele handelingen met
gewasbeschermingsmiddelen. De werkgroep analyseerde de probleemstelling en de huidige situatie in
België, de situatie in Nederland en stelde ten slotte een systeem van kenniscertificaten voor.

2.2.

Procesbeschrijving

Voor elke maatregel worden de geïdentificeerde impacten beschreven in de tabellen in Bijlage 6 van dit
rapport, dit aan de hand van een aantal criteria.
In Figuur 2-1 wordt het verband tussen de verschillende impacten, te verwachten bij de invoering van
een kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 visueel voorgesteld door
middel vaneen causaal schema. Dit verduidelijkt de onderlinge relatie tussen de verschillende
elementen. De betekenis van de gehanteerde kleurencode is de volgende:
Doelstelling/instrument van de nieuwe regelgeving
Indirecte primaire impact
Directe of indirecte primaire impact, in functie van de maatregel
Directe primaire impact
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Figuur 2-1: Causaal verband van de potentiële impacten ten gevolge van de invoering van een
kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18

Uit Figuur 2-1 blijkt dat er 3 instrumenten geïdentificeerd worden met betrekking tot het invoeren van
een kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18. Het betreft het verkrijgen
van het kenniscertificaat via het afleggen van een examen na het (vrijwillig) volgen van een opleiding of
via het voorleggen van een erkend diploma. Tevens betreft het de voorwaarden met betrekking tot
verlengen van het certificaat. Alle instrumenten leiden tot directe en indirecte impacten. De directe
impacten zijn voornamelijk gerelateerd tot een verminderde werkbelasting van de publieke actoren en
de private actoren en tot een verminderd risico voor het leefmilieu en de volksgezondheid. De indirecte
impacten hebben voornamelijk betrekking op de administratieve belasting van de publieke actoren en
op de verhoogde tijdsbesteding van de private actoren, in het bijzonder na de overgangsperiode van 5
jaar
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KWALITATIEVE OF (SEMI)KWANTITATIEVE IMPACTANALYSE

Hierna wordt de kwalitatieve of (semi)kwantitatieve impactanalyse besproken.

3.1.

Impact op milieu en gezondheid

Met betrekking tot de invoering van het kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden
type 8, 14 en 18 wordt een onderscheid gemaakt tussen de luiken “Opleiding”, “Verlengen certificaat”,
“Toezicht” en “Overgangsmaatregelen”. Elk van deze luiken heeft een impact op milieu en gezondheid.
3.1.1.

Opleiding

De nieuwe regelgeving voorziet een specifieke opleiding voor alle personen die professionele
handelingen uitvoeren met biociden type 8, 14 en 18. Het betreft elke natuurlijke of rechtspersoon die
biociden gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten, met inbegrip van bedieners van
toepassingsapparatuur, technici, werkgevers en zelfstandigen. Deze groep is bijgevolg uitgebreider dan
de groep van gebruikers die momenteel een opleiding moeten volgen, namelijk erkende gebruikers en
hun helpers. Omdat meer mensen opgeleid worden zal de nieuwe regelgeving leiden tot een minder
onoordeelkundig gebruik van biociden type 8, 14 en 18. Dit zal het risico voor milieu en gezondheid
verminderen.
De nieuwe regelgeving voorziet bovendien in het uitbreiden van de examencommissie met een
praktijkdeskundige. Dit zal de nadruk leggen op het pragmatische aspect van het testen van de kennis
van de kandidaten. Dit zal de bewustwording en bijgevolg een minder onoordeelkundig gebruik verder
versterken en het risico voor milieu en gezondheid verder verminderen.
3.1.2.

Verlengen certificaat

De nieuwe regelgeving voorziet een verplichte deelname aan een aantal vormingsbijeenkomsten en
een verplichte deelname aan het basisexamen indien onvoldoende bijeenkomsten gevolgd worden. Op
die manier kan de overheid zich ervan vergewissen dat de professionele gebruiker op de hoogte blijft
van de meest recente ontwikkelingen terzake. Dit zal bijdragen tot een blijvend minder onoordeelkundig
gebruik van biociden type 8, 14 en 18 en bijgevolg een blijvende vermindering van het milieu- en
gezondheidsrisico.
3.1.3.

Toezicht

De nieuwe regelgeving voorziet onder andere het opstellen van een protocol tussen de bevoegde
organismen, om de controles efficiënter te kunnen uitvoeren. Het meer efficiënt uitvoeren van de
controles zal leiden tot een beter toezicht. Indirect zal dit resulteren in een minder onoordeelkundig
gebruik van biociden type 8, 14 en 18 en bijgevolg een verminderd risico voor milieu en gezondheid.
3.1.4.

Overgangsmaatregelen

De overgangsmaatregel is gericht op het onmiddellijk verlenen van het kenniscertificaat voor
professionele handelingen met biociden type 8, 14 en 18 aan alle personen die op het moment van de
invoering van de nieuwe regelgeving al professionele handelingen met deze biociden uitvoeren. Deze
overgangsmaatregel is voorzien gedurende het laatste jaar van de overgangsperiode. Dit onmiddellijk
toekennen van het kenniscertificaat, zonder een effectieve controle van de kennis terzake, kan de
doelstelling van de nieuwe regelgeving, namelijk het verminderen van het onoordeelkundig gebruik van
biociden, enigszins afzwakken. Er wordt dan immers verondersteld dat de betrokken personen nu al
oordeelkundig handelen, in het bijzonder met het oog op het minimaliseren van het risico voor milieu en
gezondheid. Dit is echter niet noodzakelijk het geval.
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Sociaaleconomische impact

Het enten van de verschillende maatregelen, die de invoering van het kenniscertificaat voor
professionele handelingen met biociden inhoudt, op de huidige regelgeving laat toe een hele reeks
impacten van sociaaleconomische aard te identificeren. Ook deze impacten kunnen ingedeeld worden
volgens de verschillende aspecten (opleiding, examens, verlenen van het certificaat, verlengen van het
certificaat, toezicht en overgangsmaatregelen) die de regelgeving bestrijkt. Een alternatieve indeling
bestaat er echter in om de impacten per actor te bespreken. Dit leidt tot een meer rechtstreekse
benadering van de sociaaleconomische impacten en wordt hierna dan ook gehanteerd. De impacten op
de gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik, de opleidingscentra en de
overheid worden achtereenvolgens besproken. Op basis van de aangeleverde informatie en een reeks
aannames is het mogelijk om de impact van de invoering van een kenniscertificaat grotendeels te
kwantificeren.
De impacten van de invoering van het kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden
type 8, 14 en 18 kunnen doorgaans expliciet toegewezen worden aan ofwel de overgangsperiode ofwel
de routineperiode. De overgangsperiode is de periode waarin het systeem geoperationaliseerd wordt en
de instellingen (gebruikers en verkopers van biociden) zich in regel moeten stellen. Concreet moeten de
toepassers en verkopers van biociden in het bezit zijn van een kenniscertificaat. Op basis van een
overgangsregelgeving kunnen alle personen die over voldoende kennis en ervaring beschikken een
kenniscertificaat verkrijgen, al dan niet na het afleggen van een bekwaamheidsproef. Zij die
onvoldoende kennis en ervaring hebben dienen de opleiding te volgen. De routineperiode is de periode
gedurende welke het systeem effectief toegepast wordt. Bij de start van deze periode dient iedereen die
professionele handelingen met biociden stelt in het bezit te zijn van een kenniscertificaat. Dit impliceert
dat opleidingen worden gegeven volgens een standaardcursus, vormingsbijeenkomsten worden
georganiseerd en bijgewoond, schriftelijke (en mondelinge) examens worden afgelegd, …
3.2.1.

Impact op gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik

3.2.1.1.

Opleidingsvoorwaarden

Een instelling moet ervoor zorgen dat ze aan de wettelijk verplichtingen voldoet. In het kader van de
invoering van het kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden type 8, 14 en 18 moet
ze voorzien in de opleiding van haar personeel. Dit houdt een kost in voor het bedrijf. Enerzijds is er de
kost van de opleiding zelf (inschrijvingsgeld + cursusmateriaal). Daarnaast zijn er de
verplaatsingskosten naar het opleidings- en examencentrum. De grootste kost voor het bedrijf zijn
echter de niet productieve uren van haar personeel (volgen van de opleiding + verplaatsing naar het
opleidings- en examencentrum + studeren voor het examen).
In samenspraak met de stuurgroep werden de opleidingsvereisten vastgelegd voor de verschillende
types professionele gebruikers van biociden. In wat volgt worden de belangrijkste aannames opgelijst
met betrekking tot het vereiste kenniscertificaat (niveau 1, 2 of 3), het vereiste aantal gecertificeerden
per instelling (afgetoetst met de stuurgroep), het aantal lesuren en het examensysteem.
Vereisten per bedrijf:
- Professionele gebruikers die biociden (PT8, PT14 en/of PT18) toepassen bij derden (bvb.
plaagbestrijdingsbedrijf): binnen een dergelijk bedrijf dient minstens één persoon per 6
medewerkers die biociden toepassen over een kenniscertificaat niveau 2 te beschikken. Alle
andere personen die biociden toepassen bij derden binnen deze organisatie werken onder
verantwoordelijkheid van de niveau 2 gecertificeerde en moeten in het bezit zijn van een
kenniscertificaat niveau 1
- Beroepsgebruikers met risico op blootstelling van derden (bvb ziekenhuispersoneel): binnen een
dergelijk bedrijf dient minstens één persoon per 6 medewerkers die biociden toepassen over een
kenniscertificaat niveau 2 te beschikken. Alle andere personen die biociden toepassen binnen deze
organisatie werken onder verantwoordelijkheid van de niveau 2 gecertificeerde en moeten in het
bezit zijn van een kenniscertificaat niveau 1
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Beroepsgebruikers zonder risico op blootstelling van derden (bvb bakker): alle medewerkers binnen
een dergelijk bedrijf die gebruik maken van biociden dienen over een kenniscertificaat niveau 1 te
beschikken.
Publieke sector
Gemeenten en brandweerkorpsen: per gemeente en per brandweerkorps moet er minstens één
persoon over een kenniscertificaat niveau 2 beschikken. Binnen een deze instellingen dient
minstens één persoon per 6 medewerkers die biociden toepassen over een kenniscertificaat niveau
2 te beschikken. Alle andere personen die biociden toepassen binnen deze organisatie werken
onder verantwoordelijkheid van de niveau 2 gecertificeerde en moeten in het bezit zijn van een
kenniscertificaat niveau 1
Verkooppunten van biociden voor professioneel gebruik: in elk verkooppunt van biociden voor
professioneel gebruik moet er minstens één persoon in het bezit zijn van een certificaat niveau 3.
Bij afwezigheid van een niveau 3 gecertificeerde mogen er geen biociden voor professioneel
gebruik verkocht worden
Het brede publiek stelt geen professionele handelingen met biociden en moet bijgevolg niet over
een kenniscertificaat beschikken

3.2.1.2.

Aantal gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik

3.2.1.2.1.

Aantal professionele gebruikers die biociden toepassen bij derden

In België zijn er een 100-tal bedrijven die op professionele basis biociden toepassen bij derden. Het
gros van de bedrijven zijn een- of tweemansbedrijven. Slechts enkele bedrijven tellen meer dan 10
werknemers. Deze laatsten, waarvan 2 met meer dan 100 werknemers, realiseren meer dan de helft
van de omzet van de sector (Belgian Pest Control, 2009).
Binnen deze organisaties dient er minstens één persoon per 6 medewerkers te beschikken over een
kenniscertificaat niveau 2. Op basis van de informatie uit de CEPA Statistical Survey resulteert dit in
minstens 170 personen in het bezit moeten zijn van een kenniscertificaat niveau 2. Voor de overige 430
medewerkers volstaat een kenniscertificaat niveau 1 indien zij werken onder de verantwoordelijkheid
van een niveau 2 gecertificeerde.
3.2.1.2.2.

Aantal beroepsgebruikers met en zonder risico op blootstelling van derden

De soorten bedrijven / instellingen die worden opgelijst in Artikel 1 van het Ministerieel besluit van 6
maart 200211 en die, volgens de Dienst Risicobeheersing, gebruik maken van biociden PT8, PT14 en
PT18 vallen onder het toepassingsgebied van het kenniscertificaat. Deze bedrijven worden beschouwd
als beroepsgebruikers van biociden. Afhankelijk van het feit of de toepassing van biociden door deze
bedrijven gebeurt met of zonder risico op blootstelling van derden moet er minstens één persoon binnen
het bedrijf beschikken over respectievelijk een kenniscertificaat niveau 2 of een kenniscertificaat niveau
1.
Voor de categorieën bedrijven die, volgens de Dienst Risicobeheersing, biociden PT 8, PT14 of PT18
gebruiken, werden de overeenkomstige codes van de NACE-activiteitennomenclatuur geselecteerd. De
selectie werd geverifieerd door de Dienst Risicobeheersing. Voor elk van deze codes werd bij de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) het aantal bedrijven en het aantal werknemers opgevraagd.
Vervolgens werd, op basis van het Ministerieel Besluit van 6 maart 2002 en aanvullingen van de Dienst
Risicobeheersing, op het niveau van de beschouwde NACE-codes aangeduid of de betrokken bedrijven
biociden toepassen met of zonder risico op blootstelling van derden. Tabel 3-1 geeft een overzicht van
het aantal bedrijven dat per activiteit, zoals opgenomen in Artikel 1 van het Ministerieel besluit van 6
maart 2002, biociden toepast met of zonder risico op blootstelling van derden. In totaal zijn er potentieel
53.641 en 5.408 bedrijven (beroepsgebruikers van biociden) die respectievelijk biociden toepassen met
Ministerieel Besluit d.d. 06/03/2002 tot vaststelling van de lijst met de soorten bedrijven voorzien in artikel 56, §2
van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden
(BS d.d. 09/03/2002, p. 9631-9632)
11
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en zonder risico op blootstelling van derden. Niet al deze bedrijven gebruiken regelmatig biociden.
Sommige bedrijven hebben gewoon geen nood aan biociden – dit omwille van bepaalde
preventiemethodes of gewoon door de constructie van het gebouw. Andere bedrijven maken gebruik
van alternatieve methoden zoals bijvoorbeeld elektrische vliegendoders en muizenvallen. Afhankelijk
van de sector waarin beroepsgebruikers actief zijn, doen zij nu reeds in min of meerdere mate beroep
op bedrijven die biociden toepassen bij derden. Na de invoering van het kenniscertificaat zal het aantal
beroepsgebruikers dat zelf biociden toepast nog verder afnemen. Een inschatting van het % bedrijven
dat biociden gebruikt, het % bedrijven dat momenteel zelf biociden toepast en het % bedrijven dat na
invoering van het kenniscertificaat zelf biociden toepast, werd bezorgd door PMS nv, Rentokil, SGS en
cleaning masters. Zie Tabel 3-1 voor de aannames met betrekking tot het aantal beroepsgebruikers en
de mate waarin ze enerzijds biociden gebruiken en anderzijds zelf biociden toepassen.
Op basis van de gemaakte assumpties en de beschikbare cijfergegevens zijn ongeveer 27.000
beroepsgebruikers die op regelmatig (= minstens 1 maal per jaar) biociden toepassen. Van deze 27.000
bedrijven doen er momenteel een 19.350 een beroep op een externe firma. Na invoering van het
kenniscertificaat zal het aantal bedrijven dat beroep doet op een externe firma nog met 3.000 stijgen.
Beroepsgebruikers die voor de toepassing van biociden steeds een beroep doen op een firma die voor
hen biociden toepast, moeten niemand in dienst hebben die in het bezit is van een kenniscertificaat. Dit
betekent dat na de invoering van het kenniscertificaat uiteindelijk 3.133 bedrijven minstens een
werknemer moeten hebben met een kenniscertificaat niveau 2 en 1.429 bedrijven minstens een
werknemer moeten hebben met een kenniscertificaat niveau 1. Mogelijks stappen deze bedrijven echter
ook over op ongediertepreventie in plaats van ongedierte bestrijding. In de mate dat dit daadwerkelijk
gebeurt, wordt het aantal beroepsgebruikers van biociden dat minstens één kenniscertificaat nodig
heeft overschat.
Voor beroepsgebruikers die minder dan 1 maal per jaar biociden toepassen (dit is iets meer dan de helft
van alle beroepsgebruikers) worden verondersteld dat zij geen kenniscertificaat zullen wensen te
verwerven. Zij behelpen zich met alternatieve methoden, focussen op preventie op doen beroep op
derden.
Tabel 3-1 Aantal bedrijven (beroepsgebruikers van biociden) ingedeeld per activiteit en de

toepassing van biociden met of zonder blootstelling van derden
Met risico op
blootstelling
van derden

Zonder risico
op
blootstelling
van derden

%
bedrijven
dat
biociden
gebruikt

Bedrijven voor de productie of de
verwerking van dierlijke of plantaardige
producten of van producten van dierlijke
of plantaardige oorsprong, evenals de
veeteeltbedrijven

-

4.360

38,97%

34,48%

31,45%

Bedrijven voor de productie of
verwerking van synthetische polymeren

-

541

26,84%

7,24%

7,10%

700

507

20,76%

4,15%

3,74%

4.556

-

3,00%

1,50%

0,60%

Bedrijven voor de productie van textiel
Houtimpregneringstations, de bouw- en
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% bedrijven % bedrijven
dat
dat na
momenteel invoering
zelf
van het
biociden
kennistoepast
certificaat
zelf
biociden
toepast

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

Deel 2: Kwalitatieve en/of (semi)kwantitatieve impactanalyse

Met risico op
blootstelling
van derden

Zonder risico
op
blootstelling
van derden

%
bedrijven
dat
biociden
gebruikt

% bedrijven % bedrijven
dat
dat na
momenteel invoering
zelf
van het
biociden
kennistoepast
certificaat
zelf
biociden
toepast

314

-

90,00%

0,00%

0,00%

5.216

-

85,00%

12,75%

8,92%

258

-

0,00%

0,00%

0,00%

Horeca en grootkeukens

21.871

-

59,55%

13,59%

4,82%

Inrichtingen voor de verkoop van
eetwaren van plantaardige of dierlijke
oorsprong

10.787

-

40,15%

11,61%

9,21%

Ondernemingen voor het uitvoeren van
schilderwerken

1.683

-

50,00%

50,00%

25,00%

Transportbedrijven

6.550

-

7,13%

2,14%

1,30%

Verzorgingsinstellingen, daarin begrepen
de artsen- en tandartspraktijken

1.706

-

81,59%

7,20%

3,60%

de houtverwerkende nijverheden
Inrichtingen voor het bewaren van
goederen en waren
Molens en de voedingsindustrieën
Diergeneeskunde praktijken

3.2.1.2.3.

Aantal benodigde kenniscertificaten in de publieke sector

Er zijn 589 gemeenten in België. 2. Dit is een minimale schatting. In een stad als Gent maakt enkel de
eigen hygiënedienst gebruik van biociden. Deze dienst telt 2 voltijdse krachten en een back-up.
Daarnaast is er ook een coördinator die de nodige vorming heeft genoten. Binnen een dergelijke
hygiënedienst dient er minstens één persoon per 6 medewerkers over een kenniscertificaat niveau 2 te
beschikken. Alle andere personen van deze dienst die biociden toepassen, werken onder de
verantwoordelijkheid van de niveau 2 gecertificeerde en moeten in het bezit zijn van een
kenniscertificaat niveau 1. Omdat waarschijnlijk enkel de grootste steden over een dergelijke dienst
beschikken, wordt in het kader van deze impactanalyse uitgegaan van een minimale schatting. Er wordt
aangenomen dat er langs de zijde van de gemeenten 589 personen een kenniscertificaat niveau 2
nodig hebben.
Er zijn een 250 tal brandweerkorpsen in België. Ook elk brandweerkorps telt minimaal 1 lid met een
kenniscertificaat niveau 2. In het kader van deze analyse wordt daarom gerekend dat de Belgische
brandweerkorpsen in het bezit moeten zijn van 250 kenniscertificaten niveau 2.
3.2.1.2.4.

Verkooppunten van biociden voor professioneel gebruik

Ondernemingen moeten individueel de oefening maken of de verkoop van biociden voor professioneel
gebruik nog langer interessant is. Het overgrote deel van de verkooppunten zal echter oordelen dat het
niet langer opportuun is om nog producten voor professioneel gebruik aan te bieden, omdat dit niet tot
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hun hoofdactiviteiten behoort. Er wordt aangenomen dat, naar analogie met de splitsing ongeveer 50
verkooppunten biociden voor professioneel gebruik zullen blijven aanbieden. Voor de kwantificering van
de impact wordt gerekend met 102 niveau 3 gecertificeerden, wat overeenstemt met huidig aantal
registraties van verkopers.
3.2.1.3.
Tijdsbestedingparameters voor gebruikers en verkopers van biociden voor
professioneel gebruik
De impact van de invoering van het kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden op de
gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik is tweeledig. Er is enerzijds de impact
tijdens de overgangsperiode en anderzijds de impact tijdens de routineperiode. De impact voor de
gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik tijdens de overgangsperiode is
eenmalig. De impact tijdens de routineperiode is van terugkerende aard en omvat de hele procedure
voor het behalen van het kenniscertificaat enerzijds en het behoud ervan door het volgen van
voldoende vormingsbijeenkomsten anderzijds.
Hierna wordt een overzicht gegeven van de waarden (aannames) voor de tijdsbestedingparameters
voor het behalen van het certificaat (al dan niet via de overgangsregeling) en het verlengen van het
certificaat.
3.2.1.3.1.

Behalen van het kenniscertificaat, gebruikmakend van de overgangsregeling

Naar analogie met het voorstel van de gewasbeschermingsmiddelen wordt er een overgangsregeling
voorzien voor de invoering van het kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden. Deze
regeling voorziet erin dat de volgende personen gedurende een nog nader te bepalen periode
(voorlopig werd 1 jaar verondersteld) onmiddellijk een certificaat kunnen aanvragen:
- houders van de titel “erkend gebruiker” en “geregistreerd verkoper”
- personen die op het moment van de invoering van de certificaten de opleiding “erkend gebruiker”
en “geregistreerd verkoper” met vrucht hebben beëindigd en geslaagd zijn voor het
overeenkomstige examen bij het Ministerie, maar hun erkenning of registratie nog niet hebben
aangevraagd
- alle personen die biociden toepassen op een professioneel niveau op het moment van de invoering
van de certificaten en slagen voor een bekwaamheidsproef. Het betreft hier de professionele
gebruikers, zoals omschreven door de eerder overeen gekomen definitie, dus ook de personen die
door de huidige wetgeving als “beroepsgebruiker” gedefinieerd worden
De gemiddelde duur voor de aanvraag van het certificaat niveau 1, 2 en 3 bedraagt telkens 1 uur.
Momenteel zijn er 136 actieve erkende gebruikers en 102 geregistreerde gebruikers van biociden. Voor
de eenvoud veronderstellen we dat alle 136 erkende gebruikers tewerkgesteld zijn bij bedrijven die
biociden toepassen bij derden. Bij gebrek aan gegevens bij de overheid werden de helpers van de
erkende gebruiker niet in rekening gebracht. Dit impliceert een onderschatting van de impact.
In overleg met PMS nv, Rentokil, SGS en cleaning masters wordt aangenomen dat 1000 mensen
deelnemen aan de bekwaamheidsproef. 344 personen zijn werkzaam bij bedrijven die biociden bij
derden toepassen (dit betekent dat – incluis de 136 erkende gebruikers die automatisch recht hebben
op een kenniscertificaat – 80% van de werknemers die biociden toepassen bij derden gebruik kan
maken van de overgangsregeling). Het aantal personen dat via de bekwaamheidsproef een
kenniscertificaat niveau 1 of 2 ambieert is evenredig verdeeld. Voor de eenvoud wordt verondersteld dat
alle 1000 personen die deel nemen aan de bekwaamheidsproef ook daadwerkelijk slagen. De
voorbereidingstijd op deze proef bedraagt een vierde van het aantal lesuren van de opleiding tot het
behalen van een kenniscertificaat niveau 1 en 2 (zie het aantal lesuren onder titel 3.2.1.3.2).
De bekwaamheidsproef bestaat uit een schriftelijk, mondeling en praktisch gedeelte. Voor zowel het
kenniscertificaat niveau 1 als het niveau 2 wordt uitgegaan van een half uur per gedeelte. Er wordt
aangenomen dat de verplaatsing naar de bekwaamheidsproef 2 uur in beslag neemt. Er worden geen
bekwaamheidsproeven ingericht voor verkopers omdat deze reeds allemaal geregistreerd zijn.
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Behalen van het kenniscertificaat, niet gebruikmakend van de overgangsregeling

Het voorstel dat ter studie ligt, voorziet dat een kenniscertificaat aangevraagd kan worden indien de
gebruiker of verkoper:
- in het bezit is van een bij wet vastgelegd diploma dat automatisch recht geeft op een
kenniscertificaat van een bepaald niveau
- slaagt voor een mondeling examen, afgelegd bij de bevoegde overheid. De kandidaat moet zich
voorbereiden op dit examen door een cursus te volgen bij een erkend opleidingscentrum,
bestaande uit een vastgelegd aantal lesuren en gevolgd door een schriftelijk examen
Er wordt aangenomen dat onder de kandidaten voor het behalen van het kenniscertificaat niveau 1, 2
en 3:
- 1% in het bezit is van een diploma dat automatisch recht geeft op het beoogde kenniscertificaat
- 99 % een cursus volgt bij een opleidingscentrum, gevolgd door een schriftelijk examen
Er wordt aangenomen dat het aantal lesuren van de cursus bij een opleidingscentrum gelijk is aan het
aantal lesuren in het huidige systeem:
- Kenniscertificaat niveau 1: 23 lesuren (cfr. Opleiding tot het behalen van een getuigschrift van
helper erkend gebruiker)
- Kenniscertificaat niveau 2: 97 lesuren (cfr. opleiding tot het behalen van een getuigschrift van
erkend gebruiker van biociden)
- Kenniscertificaat niveau 3: 33 uren (cfr. opleiding tot het behalen van een getuigschrift van
geregistreerd verkoper van biociden)
Er wordt aangenomen dat de verplaatsing naar het opleidingscentrum 2 uren vergt per blok van 4
lesuren.
Alle personen die het schriftelijk examen afleggen bij het opleidingscentrum bereiden zich voor op dit
examen. Er wordt aangenomen dat de voorbereidingstijd per persoon de helft bedraagt van het aantal
lesuren van de cursus die overeenstemt met het kenniscertificaat dat men wil behalen. Er wordt
aangenomen dat de duur van het schriftelijk examen respectievelijk 2, 4 en 3 uur bedraagt voor het
kenniscertificaat niveau 1, 2 en 3.
Alle personen die het mondeling examen afleggen bereiden zich voor op dit examen. Er wordt
aangenomen dat de voorbereidingstijd per persoon een vierde bedraagt van het aantal lesuren van de
cursus die overeenstemt met het kenniscertificaat dat men wil behalen. Er wordt aangenomen dat de
duur van het mondeling examen respectievelijk 30, 60 en 45 minuten bedraagt voor het
kenniscertificaat niveau 1, 2 en 3.
De verplaatsing, heen en terug, naar zowel het schriftelijk als het mondeling examen vergt gemiddeld 2
uur per persoon.
Tijdens de overgangsperiode dienen alle personen die geen gebruik kunnen maken van de
overgangsregeling voor het verkrijgen van een certificaat de opleiding volgen en slagen voor zowel een
schriftelijk als mondeling examen.
Tijdens de routineperiode is er een vaste jaarlijkse instroom van nieuwe personen die opleiding moeten
volgen om andere mensen te vervangen die om allerlei reden niet langer biociden toepassen.
3.2.1.3.3.

Bijwonen van vormingsbijeenkomsten voor de verlenging van het kenniscertificaat

Op regelmatige basis dient de houder van een kenniscertificaat verplicht een aantal uren vorming te
volgen voor de verlenging van zijn / haar kenniscertificaat. Ten behoeve van deze impactanalyse wordt
aangenomen dat het verplicht aantal uren vorming 8 uur bedraagt op jaarbasis voor de personen met
een kenniscertificaat niveau 1, 12 uur voor de personen in het bezit van een kenniscertificaat niveau 3
en 16 uur voor personen in bezit van een kenniscertificaat niveau 2.
Er wordt aangenomen dat de verplaatsing naar de plaats van de vormingsbijeenkomsten gemiddeld 2
uren vergt per blok van 8 lesuren.
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Overzicht impact gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik

De impact die hieronder wordt weergegeven is enerzijds de eenmalige impact voor de gebruikers en
verkopers tijdens de overgangsperiode en anderzijds de jaarlijks te verwachten impact voor de
gebruikers en verkopers tijdens de daaropvolgende routineperiode. Zij werd gekwantificeerd op basis
van de informatie en aannames die toegelicht werden in punt 3.2.1.2 en punt 3.2.1.3.
3.2.1.4.1. Overzicht impact gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik tijdens
de overgangsperiode
Tijdens de overgangsperiode moeten de gebruikers en verkopers van biociden zich in regel stellen met
de nieuwe regelgeving. Op basis van bovenstaande assumpties en cijfers, geven we in Tabel 3-2 een
overzicht van de wijze waarop het kenniscertificaat verworven wordt door de verschillende gebruikers
en verkopers tijdens de overgangsperiode.
Tabel 3-2 Overzicht van de wijze waarop het kenniscertificaat verworven wordt tijdens de
overgangsperiode

Brandweer

Verkopers

Volgt opleiding

Gemeenten

Legt bekwaamheidsproef af

die
gebruikers
Professionele
biociden toepassen bij derden

Eenvoudige aanvraag, want erkend
gebruiker of geregistreerd verkoper

Beroepsgebruikers zonder risico
op blootstelling van derden

Wijze behalen kenniscertificaat
tijdens overgangsperiode

Beroepsgebruikers met risico op
blootstelling van derden

Aantal gebruikers / verkopers

1

0

0

0

0

0

-

2

0

0

136

0

0

-

3

-

-

-

-

-

102

1

0

174

319

0

0

-

2

381

0

25

72

30

-

3

-

-

-

-

-

0

1

0

1255

111

0

0

-

2

2752

0

9

517

220

-

3

-

-

-

-

-

0

Type
certificaat

Rekening houdend met de uurtarieven voor bedienen in de privésector en bij de overheid, wordt de kost
geraamd voor de gebruikers en verkopers tijdens de overgangsperiode. Een overzicht van de
gekwantificeerde impact is weergegeven in Tabel 3-3. Voor zowel de bekwaamheidsproef als de
opleiding werd een slaagpercentage van 100% verondersteld. Dit leidt tot een onderschatting van de
impact.

70

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

Deel 2: Kwalitatieve en/of (semi)kwantitatieve impactanalyse

Tabel 3-3 Eenmalige impact kenniscertificaat op gebruikers en verkopers tijdens de overgangsperiode

Impact

Kost in €
21.178.387
8.069.356
4.061.170
0
712.603
234.678

Volgen opleiding
Afleggen + voorbereiden schriftelijk examen
Afleggen + voorbereiden mondeling examen
Bijwonen vormingsbijeenkomsten
Afleggen + voorbereiden bekwaamheidsproef
Aanvragen van het certificaat

3.2.1.4.2. Overzicht impact gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik tijdens
de routineperiode
Tijdens de overgangsperiode heeft elke onderneming / instelling zich in regel gesteld. In theorie wordt
op een bepaald moment tijdens deze overgangsperiode door alle ondernemingen / instellingen voldaan
aan de eisen van het kenniscertificaat. Deze situatie is echter van korte duur. Mensen kunnen de
onderneming immers verlaten, waardoor andere werknemers de nodige vorming dienen te krijgen. Het
personeelsverloop is bijgevolg een cruciale factor bij de inschatting van het aantal personen dat naar
aanleiding van de invoering van het kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden
jaarlijks een van de drie opleidingstrajecten zal moeten volgen.
Het totale personeelsverloop in België bedroeg in 2007 16,34%. Ongeveer 1 op 6 werknemers heeft
met andere woorden in 2007 zijn werkgever verlaten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen totaal,
vrijwillig en onvrijwillig verloop. Bij vrijwillig verloop ligt het initiatief bij de werknemer zelf. De aanleiding
hiertoe zijn ondermeer “opzeg door de werknemer” en “wederzijds akkoord tot verbreking van de
arbeidsovereenkomst”. Als het initiatief tot verloop niet bij de werknemer ligt wordt gesproken van
onvrijwillig verloop. De redenen hiervoor zijn ondermeer “ontslag door de werkgever”, “einde contract bij
een contract van bepaalde duur”, “overmacht”, “faillissement” en “(brug)pensioen”. Het vrijwillig en
onvrijwillig verloop bedroeg in 2007 respectievelijk 8,24% en 7,40% (de reden voor de resterende
0,70% verloop is onbekend). Dit is in lijn met voorgaande jaren. In 2008 bedroeg het personeelsverloop
17,26%. De belangrijke stijging ten opzicht van 2007 wordt door Securex toegeschreven aan de
economische crisis (Securex Research Center, 2007 en 2008).
Enkele belangrijke vaststellingen uit het onderzoek van Securex met betrekking to het vrijwillig verloop:
- De sector van tewerkstelling heeft een grote invloed op het vrijwillig verloop. De paritaire comités
van het hotelbedrijf (14,73%), het vervoer (12,32%) en de voedingsnijverheid (10,17%), sectoren
waartoe een groot aantal van de beroepsgebruikers van biociden behoren die geviseerd worden
door het kenniscertificaat, kennen een veel hoger vrijwillig verloop dan het gemiddelde (Securex
Research Centre, 2007)
- Het loon heeft een sterk verband met het vrijwillig verloop. Er is een nagenoeg perfect lineair
verband tussen de bruto bezoldiging en het vrijwillig verloop: hoe meer een werknemer verdient,
hoe kleiner de kans dat een werknemer ervoor kiest om zijn werkgever te verlaten. Een andere
interessante vaststelling is dat hoe minder (uren) een werknemer werkt bij een bepaalde
werkgever, hoe snelle hij zal kiezen voor een andere werkgever. Dit is bijvoorbeeld een belangrijke
vaststelling voor de horeca, de categorie met het grootste aantal beroepsgebruikers, waar er veel
deeltijdse werkgelegenheid bestaat (Securex Research Centre, 2007)
- Kleine organisaties (vooral dan deze met minder dan 10 werknemers) hebben doorgaans te
kampen met een relatief hoog verloop (Securex Research Centre, 2007)
Het onvrijwillig verloop is groter voor arbeiders dan bedienden. Werknemers met een contract van
bepaalde duur hebben een veel hoger onvrijwillig verloop dan werknemers met een contract van
onbepaalde duur. Het onvrijwillig verloop is een factor die een onderneming zelf beter in de hand heeft.
Een onderneming kan hiermee rekening houden bij de uitstippeling van de vorming van haar personeel.
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Een onderneming is minder geneigd om te investeren in iemand die slechts voor een beperkte periode
in de onderneming zal meedraaien. Een persoon die in het bezit is van een kenniscertificaat heeft een
extra waarde voor een onderneming waarvan de activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van
het kenniscertificaat. Het onvrijwillig verloop van dergelijk personen zal daarom waarschijnlijk relatief
lager liggen. Mogelijks krijgen de personen, die in het bezit zijn van een voor hun onderneming
noodzakelijk certificaat, een relatief betere verloning en statuut binnen de onderneming waardoor ook
het vrijwillig verloop van deze mensen beperkt zal zijn. Feit is echter dat een belangrijk aandeel van de
beroepsgebruikers kleine ondernemingen zijn in sectoren met een relatief hoog verloop.
In het kader van deze studie gaan we uit van een gemiddeld personeelsverloop op jaarbasis van een
relatief conservatieve 12,5%.
Rekening houdend met een slaagpercentage van 100% (in werkelijkheid ligt dit uiteraard lager) voor
zowel het schriftelijk als het mondeling examen worden de kost geraamd. Tabel 3-4 geeft een overzicht.
Tabel 3-4 Jaarlijkse impact kenniscertificaat op gebruikers en verkopers tijdens de routineperiode

Impact

Kost in €
3.169.290
1.211.558
610.361
2.370.876
0
29.201

Volgen opleiding
Afleggen + voorbereiden schriftelijk
Afleggen + voorbereiden mondeling
Bijwonen vormingsbijeenkomsten
Afleggen + voorbereiden bekwaamheidsproef
Tijdsbesteding aanvragen van het certificaat

Uit Tabel 3-4 blijkt dat het volgen van de opleiding en het bijwonen van de vormingsbijeenkomsten de
grootste impact vertegenwoordigd. Ongeveer 5% van de totale impact tijdens de routineperiode houdt
verband met het bekomen en verlengen van het kenniscertificaat niveau 2. Op basis van bovenstaande
aannames worden tijdens de routineperiode jaarlijks ongeveer 518 kenniscertificaten niveau 2
aangevraagd, tegenover respectievelijk 232 en 13 kenniscertificaten niveau 1 en 3.
Naar aanleiding van de splitsing doen ongeveer 3.000 bedrijven extra beroep op externe
ongediertebestrijders. Ook deze impact (extra kost, maar mogelijks effectievere bestrijding dan
voorheen) mag men niet uit het oog verliezen.
3.2.2.

Impact op opleidingscentra

3.2.2.1.

Aantal opleidingscentra

Voor de berekening van de impact op de opleidingscentra worden geen aannames gedaan over het
aantal opleidingscentra, dit is niet nodig. Als basis voor de berekening wordt gewerkt met het aantal
gebruikers en verkopers van biociden voor professioneel gebruik die jaarlijks de opleiding bij een
centrum zullen moeten volgen. Het is echter wel noodzakelijk om een aantal aannames te formuleren
aangaande de praktische organisatie van de opleiding en de bijhorende examens.
3.2.2.2.

Tijdsbestedingsparameters voor de opleidingscentra

Op basis van de informatie van het PCLT Roeselare wordt de tijdsbesteding per cursist voor de globale
organisatie van de cursussen geraamd op respectievelijk 2, 4,5 en 3 uren voor de opleidingen met
betrekking tot de kenniscertificaten niveau 1, 2 en 3. De globale organisatie van de cursus wordt
uitgesplitst in de “inrichting van de cursus” enerzijds en de “organisatie van het schriftelijk examen”
anderzijds. De inrichting van de cursus bedraagt respectievelijk 70%, 90% en 80% van de globale
tijdsbesteding van de organisatie van de opleiding ter voorbereiding van het behalen van de
kenniscertificaten niveau 1, 2 en 3. Voor alle drie de kenniscertificaten wordt 0,2 uur gerekend voor het
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uitreiken van een document dat de cursist toegang geeft tot het afleggen van een mondeling examen bij
de overheid.
Gemiddeld genomen zijn er 30 cursisten per cursus en per schriftelijk examen. Het aantal lesuren en de
duur van het schriftelijk examen werd eerder in het rapport gedocumenteerd. Net zoals voor de
cursisten, wordt voor de lesgever gerekend met 2 uren verplaatsing (heen en terug) naar het
opleidingscentrum per blok van 4 lesuren en per schriftelijk examen. De tijd nodig om het schriftelijk
examen te corrigeren bedraagt respectievelijk 30, 60 en 45 minuten voor het kenniscertificaat niveau 1,
2 en 3.
Voor de vormingsbijeenkomsten wordt gerekend met een gemiddelde van 50 deelnemers per
bijeenkomst. Net zoals voor de deelnemers, wordt aangenomen dat de verplaatsing naar de plaats van
de vormingsbijeenkomsten gemiddeld 2 uren vergt per blok van 8 lesuren. Per blok van 4 lesuren
verplichte vorming wordt 8 uur gerekend voor de voorbereiding en organisatie ervan.
Tijdens de overgangsperiode moet er een bekwaamheidsproef georganiseerd worden om de kennis en
ervaring te testen van die personen die zich bekwaam achten, maar niet erkend zijn als gebruiker of
geregistreerd zijn als verkoper. Een gunstige evaluatie geeft recht op een kenniscertificaat. Het ligt nog
niet vast wie zal instaan voor de organisatie van de bekwaamheidsproef. In het kader van deze studie
wordt de impact van de organisatie van de bekwaamheidsproef bij de opleidingscentra gelegd. PMS nv,
Rentokil, SGS en cleaning masters ramen de tijdsbesteding voor deze proef op 1,5 uur per deelnemer.
Met inbegrip van de vervoerskosten van de examinatoren geeft die 2 uur per deelnemer.
3.2.2.3.

Overzicht impact voor de opleidingscentra

Tijdens de overgangsperiode worden nog geen vormingsbijeenkomsten georganiseerd. Tabel 3-6 en
geeft een overzicht van de impact voor de vormingscentra tijdens de routineperiode.
Tabel 3-5 Eenmalige impact kenniscertificaat voor de vormingscentra tijdens de overgangsperiode

Impact
Inrichten + geven cursus
Inrichten + afnemen
Uitreiken document voor deelname aan het mondelinge examen
Organiseren en afnemen bekwaamheidsproef
Inrichten + geven vormingsbijeenkomsten

Kost in €
1.318.745
289.140
37.723
76.810
0

# VTE
21,01
4,61
0,60
1,22
0

Tabel 3-6 Jaarlijkse impact kenniscertificaat voor de vormingscentra tijdens de routineperiode

Impact
Inrichten + geven cursus (lesuren + verplaatsing)
Inrichten + afnemen (examen + verplaatsing) + corrigeren
schriftelijk examen
Uitreiken document voor deelname aan het mondelinge examen
Organiseren en afnemen bekwaamheidsproef
Inrichten + geven vormingsbijeenkomsten (lesuren + verplaatsing)

Kost in €
198.282
44.532

# VTE
3,16
0,71

5.915
0
112.323

0,09
0
1,79

Uit Tabel 3-6 blijkt dat de meeste tijd uitgaat naar het inrichten en geven van de cursus enerzijds en
naar het inrichten en geven van de vormingsbijeenkomsten anderzijds.
3.2.3.

Impact op de overheid

Wat de overheidsdiensten betreft, is vooral de Dienst Risicobeheer betrokken partij betreffende de
impact van de invoering van het kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden. Deze
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dienst dient het volledige systeem op poten te zetten en te onderhouden. Via het mondeling examen
worden ook andere administraties ingeschakeld en belast. Uiteraard moet er ook voorzien worden in het
nodige toezicht op de professionaliteit van de gebruikers en het volgen van voldoende
vormingsbijeenkomsten. Er is met andere woorden ook een impact mogelijk op de Dienst Inspectie en
mogelijks ook het FAVV.
3.2.3.1.

Tijdsbestedingparameters en out-of-pocketkosten voor de overheid

De Dienst Risicobeheer heeft voor bijna alle prioritaire impacten voor de betrokken overheidsdiensten
(uitgezonderd de Dienst Inspectie) een tijdbesteding of out-of-pocketkost geraamd. De
parameterinformatie van de Dienst Risicobeheer werd aangevuld met eigen aannames.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aannames.
3.2.3.1.1.

Tijdsbestedingparameters voor de overheid voor de inrichting van de opleiding

De tijdsbesteding voor het vastleggen van de doelstellingen en de leerinhoud voor de opleiding tot het
bekomen van het kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 niveau 1, 2
en 3 bedraagt 50 uren per opleiding. Ook het vastleggen van de praktische modaliteiten zoals geschikte
vormingscentra, … voor de opleiding tot het bekomen van het kenniscertificaat voor professioneel
gebruik van biociden type 8, 14 en 18 niveau 1, 2 en 3 bedraagt 50 uren per opleiding. Met het oog op
de standaardisatie en de bewaking van de kwaliteit van de opleidingen, verstrekt door de verschillende
vormingscentra, wordt er voor elke opleiding een standaardcursus voorzien. De kost voor de
ontwikkeling van elke van deze cursussen wordt geraamd op 65.000 €.
Alle impacten zijn eenmalig en worden gemaakt tijdens de overgangsperiode.
3.2.3.1.2.

Tijdsbestedingparameters voor de overheid voor het afnemen van het mondeling examen

Gemiddeld genomen zetelen er 3 personen van de overheid in de examencommissie van het
mondelinge examen bij de overheid. Deze 3 personen worden bijgestaan door 1 praktijkdeskundige.
Per dag worden er respectievelijk 15, 8 of 10 mondelinge examens afgelegd tot het behalen van het
certificaat niveau 1, 2 of 3. Per dag wordt 2 uur reistijd gerekend voor elk lid van de examencommissie.
Per mondeling examen wordt 45 minuten gerekend voor het vinden van bekwame examinatoren.
Het systeem van de mondelinge examens vindt ingang na de overgangsperiode.
3.2.3.1.3.

Tijdsbestedingparameters voor de overheid voor het verlenen van de kenniscertificaten

De huidige lijst met diploma‟s die vrijgesteld worden van het volgen van een opleiding en het afleggen
van examens voor het bekomen van een bepaald type kenniscertificaat dient uitgebeid te worden. Dit
vergt 40 uren tijdens de overgangsperiode. Jaarlijks dient deze lijst bijgewerkt te worden. Ook dit vergt
naar schatting 40 uren.
Per aanvraag van een certificaat door een gebruiker of verkoper dient de Dienst Risicobeheer de
aanvraag ontvankelijk te verklaren en de bij de aanvraag gevoegde bewijsstukken te onderzoeken en
een verslag op te stellen voor de federale Minister van Leefmilieu. Deze procedure vergt 3 uur per
aanvraag. De uitreiking van het certificaat zelf vergt 15 minuten per certificaat.
3.2.3.1.4. Tijdsbestedingparameters voor de overheid voor de verlenging van de uitgereikte
certificaten
De verlenging van de kenniscertificaten gebeurt op basis van de controle van elke gecertificeerde op
het volgen van voldoende goedgekeurde vormingsbijeenkomsten. Voor de impactanalyse wordt
uitgegaan van een jaarlijkse controle (worst case scenario).
Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van de vormingsbijeenkomsten voert de overheid
voorafgaandelijk goedkeuring uit. Volgens de Dienst Risicobeheer vergt dit 4 uren per
vormingsbijeenkomst. Dit is een bevoegdheid van, en dus impact voor, de gemeenschappen. De
eigenlijke controle, op basis van de consultatie van een centrale database waarin de deelname van alle
houders van een certificaat bijgehouden wordt, vergt 15 minuten per houder van een certificaat.
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Tijdsbestedingparameters voor de overheid voor het toezicht door de Dienst Inspectie

De erkende gebruikers en geregistreerde verkopers van biociden worden vandaag relatief intensief
geïnspecteerd (op jaarbasis wordt ongeveer 20% van de doelgroep bezocht). De doelgroep van te
inspecteren gebruikers is dan ook relatief beperkt. Het overgrote deel van de instellingen die geviseerd
worden voor de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden type
8, 14 en 18 behoort niet tot de groep van instellingen die op regelmatige basis bezocht worden. Wel
vinden er jaarlijks sectorale controles plaats bij deze instellingen. De dekkingsgraad van deze sectorale
controles is echter zeer beperkt en bedraagt, uitgaande van ongeveer 60.000 beroepsgebruikers,
slechts 0,33%. Het is raadzaam om het aantal sectorale controles op te trekken in functie van het
vereiste toezicht op het volgen van voldoende vormingsbijeenkomsten.
Het volstaat niet om enkel die instellingen intensiever te controleren die een kenniscertificaat zullen
bezitten (4.562 beroepsgebruikers en 839 gemeenten en brandweerkorpsen). Ook de zowat 22.500
instellingen die beroep doen op een externe firma voor toepassing van biociden moeten intensiever
gecontroleerd worden. Het is immers niet zeker dat een instelling ook daadwerkelijk beroep doet op een
derde. De beroepsgebruikers waar van vermoed wordt dat zij quasi geen gebruik maken van biociden
dienen minder frequent geïnspecteerd te worden. Het huidige regime van de sectorale controles kan
hier volstaan.
Een belangrijke kanttekening is dat minder controles niet noodzakelijk minder effectief hoeven te zijn.
Indien de opgelegde boetes voldoende hoog zijn en ook effectief geïnd worden, kan de nauwgezette
opvolging van de regelgeving even goed afgedwongen worden als met extra controles. Uiteraard zijn er
ook nadelen aan deze manier van werken.
Daarnaast dient zeker bekeken te worden in welke mate er een synergie bestaat tussen de controles
uitgevoed door het FAVV en de controles bij de beroepsgebruikers van biociden.
De controle op het volgen van voldoende vormingsbijeenkomsten door de mensen die in het bezit zijn
van een kenniscertificaat kan ook gebeuren door extra controles op de opleidingscentra die de
vormingsbijeenkomsten organiseren. Worden aanwezigheden goed genoteerd en doorgegeven? Zijn er
geen achterpoortjes aan het systeem met het identificatiepasje?
Gegeven een gemiddelde duur van een sectorale controle van 4,5u enerzijds en 150 dagen effectieve
inspectietijd per jaar per voltijdse medewerker anderzijds, houdt de verhoging van het aantal
geïnspecteerde gebruikers van 0,33% naar 2,5% een kost in van 140.000 € of ongeveer 2,4 voltijdse
equivalenten. De impact werd berekend op basis van de 22.500 instellingen die beroep doen op een
externe firma, de 4.562 beroepsgebruikers en de 839 gemeenten en brandweerkorpsen.
3.2.3.1.6.

Tijdsbestedingparameters voor de overheid met betrekking tot de overgangsregeling

De overgangsregeling voorziet erin dat alle mensen die op professionele basis biociden toepassen
gedurende een nog nader te bepalen overgangsperiode (momenteel wordt 1 jaar verondersteld)
onmiddellijk het certificaat kunnen aanvragen. Dit vergt een eenmalige kost voor het bekendmaken en
organiseren van de mogelijkheid tot het gebruik van de overgangsregeling. Hiervoor wordt een kost van
50.000 € begroot. Het uitreiken van een kenniscertificaat in het kader van de overgangsregeling wordt
begroot op 15 minuten.
3.2.3.2.

Overzicht impact voor de overheid

3.2.3.2.1.

Overzicht impact voor de overheid tijdens de overgangsperiode

De eenmalige impact voor de overheid bij de invoering van een kenniscertificaat is weergegeven in
Tabel 3-7.
Tabel 3-7 Eenmalige impact kenniscertificaat op overheid tijdens de overgangsperiode

Impact
Vastleggen doelstellingen en leerinhoud, laten ontwikkelen
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Impact
standaardcursussen, en vastleggen praktische modaliteiten
Organisatie en afnemen mondeling examen niveau 1
Organisatie en afnemen mondeling examen niveau 2
Organisatie en afnemen mondeling examen niveau 3
Verlenen van kenniscertificaten na het volgen van de opleiding
Voorafgaande goedkeuring vormingsbijeenkomsten
Controle deelname van professionele gebruikers aan
vormingsbijeenkomsten in functie van verlenging van het certificaat
Inspectie deelname van professionele gebruikers aan
vormingsbijeenkomsten
Bekendmaken, organiseren en uitreiken certificaat in het kader van
overgangsmaatregel

Kost in €

# VTE

169.926
738.643
0
559.213
0
0

2,98
12,96
0
9,81
0
0

Kwalitatief besproken, zie titel
3.2.3.1.5
61.158
1,07

Uit Tabel 3-7. blijkt dat de overheid tijdens de overgangsperiode moet investeren in de ontwikkeling van
de opleiding (ontwikkeling standaardcursussen, vastleggen van de leerinhoud, enz…) en de identificatie
van de bevoegde opleidingscentra. De grootste impact voor de overheid tijdens de overgangsperiode is
de organisatie en afname van het mondelinge examen en het aansluitend uitreiken van de
kenniscertificaten aan alle personen die geen gebruik kunnen maken van de overgangsregeling. Het
systeem van de vormingsbijeenkomsten is nog niet operationeel. In functie van de inspectie van de
deelname van professionele gebruikers aan de vormingsbijeenkomsten wordt er wel al geïnvesteerd in
de ontwikkeling van een databeheerssysteem.
3.2.3.2.2.

Overzicht jaarlijkse impact voor de overheid tijdens de routineperiode

Tabel 3-8 geeft een overzicht van de impact voor de overheid tijdens de routineperiode.
Tabel 3-8 Jaarlijkse impact kenniscertificaat op de overheid tijdens de routineperiode

Impact
Vastleggen doelstellingen en leerinhoud, laten ontwikkelen
standaardcursussen, en vastleggen praktische modaliteiten
Organisatie en afnemen mondeling examen niveau 1
Organisatie en afnemen mondeling examen niveau 2
Organisatie en afnemen mondeling examen niveau 3
Verlenen van kenniscertificaten na het volgen van de opleiding
Voorafgaande goedkeuring vormingsbijeenkomsten
Controle deelname van professionele gebruikers aan
vormingsbijeenkomsten in functie van verlenging van het certificaat
Inspectie deelname van professionele gebruikers aan
vormingsbijeenkomsten
Bekendmaken, organiseren en uitreiken certificaat in het kader van
overgangsmaatregel

Kost in €
0

# VTE
0

28.604
108.225
2.132
102.078
29.137
53.691

0,50
1,90
0,04
1,79
0,51
0,94

Kwalitatief besproken, zie titel
3.2.3.1.5
0
0

Een vergelijking van Tabel 3-8 met Tabel 3-7 toont aan dat de impact tijdens de routineperiode duidelijk
nog belangrijker is dan de impact tijdens de overgangsperiode. Voornamelijk het afnemen van de
mondelinge examens, het verlenen van de kenniscertificaten, de voorafgaandelijke goedkeuring van de
vormingsbijeenkomsten en de verlenging van het kenniscertificaten vertegenwoordigen een belangrijke
impact. Gegeven alle hierboven beschreven aannames vereist de invoering van het kenniscertificaat
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voor de overheid ongeveer 5,7 nieuwe voltijdse jobs bij de federale overheid tijdens de routineperiode.
De inschakeling van een praktijkdeskundige voor de afname van de mondelinge examens betekent een
extra kost van ongeveer 35.000 €.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De invoering van het kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden type 8, 14 en 18
heeft een belangrijke impact voor alle actoren. Tabel 4.1 biedt een overzicht van zowel de belangrijkste
tijdsbestedingskosten (in €) van de invoering van het kenniscertificaat voor de betrokken actoren als
een beschrijving van de impact op milieu en gezondheid.
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Tabel 4-1 Overzicht van de impacten van de invoering van het kenniscertificaat

Impact op
Impact van

Gebruikers en verkopers van biociden
voor professioneel gebruik
Overgangsperiode Routineperiode
(€)
(€)

Opleidingscentra

Overheid

Overgangsperiode
(€)

Routineperiode
(€)

Overgangsperiode
(€)

Routineperiode
(€)

Opleiding

21.178.387

3.169.290

1.318.745

198.282

212.595

0

Examenprocedure

12.130.527

1.821.918

289.140

44.532

908.569

138.961

Afleggen, organiseren
en afnemen
bekwaamheidstest

712.603

0

76.810

0

Zie impact bij
opleidingscentra

0

Aanvragen en verlenen
certificaat

234.678

29.201

37.723

5.915

620.372

102.078

Verlengen certificaat op
basis deelname aan
vormingsbijeenkomsten

0

2.370.876

0

112.323

0

82.828
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Impact op
Impact van

Toezicht

Gebruikers en verkopers van biociden
voor professioneel gebruik
Overgangsperiode Routineperiode
(€)
(€)

0

Niet
gedocumenteerd

Opleidingscentra
Overgangsperiode
(€)

Routineperiode
(€)

0

Niet
gedocumenteerd
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Uit Tabel 4-1 blijkt dat de impact het grootst is voor de gebruikers en verkopers van biociden voor
professioneel gebruik. Ongeveer 60.000 bedrijven / instellingen worden gereglementeerd. Een kleine
6.000 mensen dient in het bezit te zijn van een kenniscertificaat. De opleiding, de examens en de
verplichte vormingsbijeenkomsten zorgen voor een kost van ettelijke miljoenen euro‟s op jaarbasis. Dit
is een belangrijke kost voor deze bedrijven / instellingen. De tijd die het personeel aanwendt in de
verplichtingen naar aanleiding van het kenniscertificaat, kunnen ze niet meer gebruiken voor andere
zaken.
De invoering van het kenniscertificaat heeft een positieve impact op de opleidingssector. Er is sprake
van de creatie van bijna 6 extra voltijdse jobs. Ook bij de overheid worden jobs gecreëerd: wil men het
kenniscertificaat in zijn huidige vorm doordrukken dan zal de overheid naar schatting 5,7 extra voltijds
werknemers in dienst moeten nemen. De eenmalige impact tijdens de overgangsperiode vergt
kortstondig nog een groter personele inzet, zowel bij de overheid als de vormingscentra. De lesgevers
en het administratief personeel dat extra wordt ingezet, moet betaald worden. Dit kan via een
combinatie van inschrijvingsgelden en subsidies, respectievelijk betaald door de gebruikers / verkopers
van biociden voor professioneel gebruik en de overheid.
Net als bij de splitsing dient de overheid het kenniscertificaat nog verder te concretiseren om een meer
gedragen en beter te onderbouwen analyse uit te voeren. De belangrijkste onzekerheid betreft het
aantal instellingen dat effectief één of meerdere personeelsleden een kenniscertificaat laten behalen.
Mogelijks gaan ondernemingen door toedoen van de invoering van het kenniscertificaat sneller een
contract afsluiten met een bestrijdingsfirma. Het slaagpercentage van het schriftelijke en mondeling
examen werd vastgeld op 100%. In werkelijkheid ligt dit uiteraard lager. Ook over het personeelsverloop
kan gediscussieerd worden, enz.
De impact van het kenniscertificaat werd berekend op basis van een hele reeks onderbouwde
aannames. Deze aannames hebben enerzijds betrekking op het systeem zelf (verplicht aantal uren
vorming, een examensysteem met of zonder examen bij de overheid, enz...). De bevoegde overheid
dient in samenspraak met de betrokken actoren tot een voor iedereen aanvaardbaar voorstel te komen.
Een hele reeks aannames die in dit rapport werden gemaakt, zijn nog onvoldoende afgetoetst met alle
actoren. Dit is een eerste belangrijk actiepunt om de onzekerheid over de impact van het
kenniscertificaat te reduceren.
Er werden ook een reeks onderbouwde aannames gemaakt op basis van expertenkennis (bv. %
beroepsgebruikers die een beroep doen op een externe firma voor het toepassen van biociden),
statistische data met een zekere foutenmarge (bv. het aantal beroepsgebruikers dat gebruik maakt van
biociden type 8,14 en 18, het personeelsverloop), enz... Hoewel het niet mogelijk is om alle
onzekerheden te elimineren, verdient het aanbeveling om het aantal beroepsgebruikers te checken. De
data van het RSZ met het aantal bedrijven per NACE-code kan bovendien nog bijgesteld worden via de
methode, gehanteerd door de studiedienst van de Vlaamse Regering. Belgian Pest Control kan
gevraagd worden om op basis van de huidige situatie een schatting te maken van het verwacht aantal
beroepsgebruikers dat in de toekomst een beroep zal doen op een externe firma voor het toepassen
van biociden.
Indien de overheid bepaalde opleidingscentra effectief erkent en controleert, zou kunnen afgestapt
worden van het mondeling examen, afgenomen door de overheid. Mogelijks kan ook het verplicht
aantal uren vormingsbijeenkomst teruggeschroefd worden als blijkt dat de toegevoegde waarde hiervan
beperkt is ten opzichte van de kost die dit impliceert voor de verkopers / gebruikers van biociden en de
overheid. Een goede geografische spreiding van de centra waar vormingsbijeenkomsten en cursussen
georganiseerd worden, kan bijvoorbeeld ook de tijd reduceren die nodig is om zich te verplaatsen naar
opleiding of vormingsbijeenkomst.
Indien men afstapt van het mondeling examen bij de overheid betekent dit dat de opleidingscentra
erkend moeten worden. Dit dient te gebeuren tijdens de overgangsperiode. Er zijn twee mogelijkheden.
Ofwel wordt het mondelinge examen gehouden op de dag van het schriftelijk examen en wordt het
ingericht door de opleidingscentra. Ofwel wordt het volledig afgeschaft. In de eerste situatie daalt de
impact van het kenniscertificaat in zijn geheel met 3.450.810 € tijdens de overgangsperiode en met
528.215 € op jaarbasis tijdens de routineperiode. Er wordt vermeden dat de leerstof nog een tweede
maal ingestudeerd moet worden. Ook wordt een extra verplaatsing vermeden. In de tweede situatie. De
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tweede mogelijkheid leidt aanvullend nog tot een daling met 1.440.008 € tijdens de overgangsperiode
en met 221.106 € op jaarbasis tijdens de routineperiode.
Een andere mogelijkheid om de impact van de invoering van het kenniscertificaat te milderen, kan erin
bestaan om de beroepsgebruikers uit de primaire sector, die in het bezit zijn van een kenniscertificaat
voor de gewasbeschermingsmiddelen, het kenniscertificaat voor het gebruik van biociden te laten
behalen door het volgen van een minimaal aantal extra uren opleiding. In principe komt 95% van de
beroepsgebruikers die, volgens de aannames en gegevens gebruikt in dit rapport, een kenniscertificaat
niveau 1 zullen nastreven hiervoor in aanmerking.
Wat inspectie betreft kan bekeken worden in welke mate er een afstemming mogelijk is tussen de
controles van het FAVV en die van de federale Dienst Inspectie in het geval van de beroepsgebruikers
uit de voedingssector.
Op basis van de ervaringen met betrekking tot het voorstel voor invoering van een kenniscertificaat voor
gewasbeschermingsmiddelen, waar de onderhandelingen nu al een paar jaar aan de gang zijn, kan ten
slotte gesteld worden dat ook voor de biociden nog veel overleg met alle betrokken partijen nodig zal
zijn.
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Bijlage 1: Soorten bedrijven die als beroepsgebruiker beschouwd worden (MB d.d. 06/03/2002)12

-

de houtimpregneringstations, de bouw- en de houtverwerkende nijverheden
de ondernemingen voor het uitvoeren van schilderwerken
de inrichtingen voor het bewaren van goederen en waren
de transportbedrijven
de molens en de voedingsindustrieën
de bedrijven voor de productie of de verwerking van dierlijke of plantaardige producten of van
producten van dierlijke of plantaardige oorsprong, evenals de veeteeltbedrijven
de horeca en grootkeukens
de inrichtingen voor de verkoop van eetwaren van plantaardige of dierlijke oorsprong
de openbare badinrichtingen, de zwembaden en de andere sportinrichtingen die open staan voor
het publiek
de zonnebankcentra
de verzorgingsinstellingen, daarin begrepen de artsen- en tandartspraktijken
de diergeneeskunde praktijken
de opzoekings- en analyselaboratoria in het medische en diergeneeskundig domein
de steriele kamers voor beroepsmatig gebruik
de inrichtingen voor het produceren of het behandelen van water
de vilbeluiken
de bedrijven voor de productie van textiel
de bedrijven voor de productie of verwerking van synthetische
polymeren
de bedrijven voor de productie van papierpulp
de blekerijen en wasserijen
de bedrijven die bederfbare verpakte producten produceren

Ministerieel Besluit d.d. 06/03/2002 tot vaststelling van de lijst met de soorten bedrijven voorzien in artikel 56, §2
van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden
(BS d.d. 09/03/2002, p. 9631-9632)
12
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Bijlage 2: Vragenlijst uit de haalbaarheidsstudie over de splitsing van de de toelatingen van biociden tussen
professioneel gebruik en amateurgebruik (Arcadis, 2008)

ADMINISTRATIEVE SPLITSING
In het kader van de splitsing van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen voor professionele gebruikers en
amateurs werd op 20/09/2007 een koninklijk besluit gepubliceerd13 met betrekking tot de bepalingen voor de
administratieve splitsing. Naar analogie met dit koninklijk besluit zijn de mogelijke inhoudelijke wijzigingen voor
biociden de volgende:
1.

Iedere houder van een toelating moet met een aangetekende brief gericht aan de Dienst Risicobeheer van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, betekenen of zijn product bestemd is voor gebruik
door de amateur of voor professioneel gebruik. Deze betekening betreft ook iedere persoon die een toelatingsaanvraag heeft
ingediend maar waarvan het product nog niet toegelaten is en iedere houder van een toelating voor parallelinvoer voor een product
dat nog niet op de markt gebracht is. Indien deze betekening niet verstuurd wordt, wordt het product automatisch ingedeeld als
“voorbehouden voor professioneel gebruik”. Voor iedere aanvraag tot toelating of toelating voor parallelinvoer van een biocide die
na de bekendmaking van het besluit wordt ingediend, moet de aanvrager betekenen of zijn product bestemd is voor gebruik door de
amateur of professioneel gebruik. Voorgestelde termijn: de betekening en de toelatingsaanvraag moeten binnen de maand volgend
op de bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad verstuurd worden aan de Dienst Risicobeheer van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

2.

Indien het product niet kan genieten van een toelating voor amateursgebruik wordt een intrekkingsprocedure gestart en wordt een
periode van 12 maanden verleend voor de uitverkoop en een bijkomende periode van 12 maanden voor het opgebruik van het
product.

3.

Ten laatste 18 maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik, moeten alle verpakkingen van de betrokken
producten die zich op de markt bevinden gekenmerkt worden volgens de bepalingen gesteld in punt 6.3 ”Etikettering” van deze
vragenlijst. Deze producten kunnen vrij verkocht worden vanaf het verlenen van de toelating voor amateursgebruik. Ten laatste 30
maanden na het verlenen van de toelating voor amateursgebruik mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zij
de bepalingen, gesteld in 6.3 “Etikettering” van deze vragenlijst.

VRAAG 1: Zijn de voorgestelde termijnen voor toepassing van de wijzigingen volgens u haalbaar?
Ja/Nee
Zo nee, geef een ander voorstel voor de termijnen waar u niet mee akkoord gaat of onderbouw uw mening:
Voor betekening en
aanvraag:…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………Voor uitverkoop en
opgebruik……………….........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………Voor aanpassing
product…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

KB d.d. 31/08/2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen
verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
13
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CRITERIA VOOR DE WERKELIJKE SPLITSING
Algemeen
VRAAG 2: De splitsing van de toelatingen voor professionele gebruikers en voor amateurs zou het creëren van
specifieke toelatingsakten voor beide categorieën nodig maken. Dit onderscheid zou gemaakt kunnen worden door
het gebruik van verschillende letters:
Voor de toelatingen:
-

XXXXP/B voor de professionele gebruikers

Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
- XXXXA/B voor de amateurs
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Voor de parallelinvoer:
-

XXXXP/P voor de professionele gebruikers

Akkoord/Niet akkoord

Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
- XXXXA/P voor de amateurs
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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Gevaren voor veiligheid, gezondheid en / of milieu
Splitsing op basis van R-zinnen
VRAAG 3: De R-zinnen die op het etiket van het product vermeld worden, kunnen als basis genomen worden om te
bepalen of het product toegelaten is voor amateurs of niet. Gelieve in de tabel op volgende pagina voor elke R-zin
aan te kruisen of u akkoord gaat met de voorgestelde toelating of niet. Indien u niet akkoord gaat, gelieve uw mening
dan te onderbouwen in de daartoe voorziene kolom van de tabel.
Zie tabel op volgende pagina‟s.
VRAAG 4: Biociden die gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen om de blootstelling te beperken,
kunnen door de Minister ingedeeld worden in klasse A. Zou u ermee akkoord zijn dat producten met R20 of CMR
producten cat. 3 (R40) niet toegelaten worden voor amateurs als hiervoor andere beschermingsmiddelen dan
handschoenen vereist zijn?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria (vraag 3 en
4) voor u hebben?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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R-zin

Betekenis

R-zin legt indeling
als « professioneel
gebruik » op

R-zin laat gebruik
door amateur toe*

R10

Ontvlambaar



R11

Licht ontvlambaar



R12

Zeer licht ontvlambaar





(voor producten anders
dan spuitbussen)

(enkel voor spuitbussen)

R20

Schadelijk bij inademing



R21

Schadelijk bij aanraking met de huid



R22

Schadelijk bij opname door de mond



R23

Vergiftig bij inademing



R24

Vergiftig bij aanraking met de huid



R25

Vergiftig bij opname door de mond



R26

Zeer vergiftig bij inademing



R27

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid



R28

Zeer vergiftig bij opname door de mond



R36

Irriterend voor de ogen



R37

Irriterend voor de ademhalingswegen



R38

Irriterend voor de huid



R40

Carcinogene
uitgesloten

effecten

zijn



niet
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R-zin

Betekenis

R41

Gevaar voor ernstig oogletsel

Bijlage 2

R-zin legt indeling
als « professioneel
gebruik » op

R-zin laat gebruik
door amateur toe*


(behalve als kan worden
aangetoond dat de
verpakking het risico op
oogblessures vermijdt)



R42

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
inademing

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
contact met de huid



R50

Zeer vergiftig voor in het water levende
organismen



R51

Vergiftig voor in het water levende
organismen



R52

Schadelijk voor in het water levende
organismen



R53

Kan in het aquatisch milieu op lange
termijn
schadelijke
effecten
veroorzaken



R54

Vergiftig voor planten



R55

Vergiftig voor dieren



R56

Vergiftig voor bodemorganismen



R57

Vergiftig voor bijen



R58

Kan in het milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken
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R-zin

Betekenis

R-zin legt indeling
als « professioneel
gebruik » op

R59

Gevaarlijk voor de ozonlaag

R60

Kan de vruchtbaarheid schaden



R61

Kan het ongeboren kind schaden



R62

Mogelijk gevaar
vruchtbaarheid

verminderde



R63

Mogelijk gevaar voor beschadiging van
het ongeboren kind



R65

Schadelijk :
kan
veroorzaken na verslikken



voor

R-zin laat gebruik
door amateur toe*


longschade
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Splitsing op basis van verschijningsvorm
VRAAG 5: Bent u akkoord dat poeders en rookmiddelen die ingedeeld zijn als schadelijk (Xn), irriterend
(Xi) of CMR cat. 3 niet toegankelijk worden voor de amateur.
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve een alternatief voor te stellen en uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 6: Bent u akkoord dat biociden in poedervorm niet toegankelijk worden voor de amateur,
behalve indien het poeder verpakt is in wateroplosbare zakjes die niet geopend moeten worden of
indien er geen alternatieve vorm bestaat.
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dit criterium kan een grote impact hebben op het beschikbare gamma van producten. Moet dit criterium
bijgevolg genuanceerd worden in functie van de etikettering (R40, Xn)?
Indien “ja”, gelieve aan te geven bij welke etikettering de toegankelijkheid voor de amateur moet
verboden worden:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Ja/Nee

VRAAG 7: Bent u akkoord dat in het geval biociden in poedervorm niet systematisch verboden worden
voor gebruik door de amateur, zij enkel op de markt gebracht mogen worden in een verpakking die het
risico voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: welke gevolgen kan de invoering van bovenstaande criteria
(vraag 5 tot 7) voor u hebben?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

vorm
VRAAG 8: Bepaalde vormen zouden niet toegelaten kunnen worden voor amateurs.
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Gelieve in onderstaande tabel voor elke vorm aan te kruisen of ze toegelaten kan zijn voor amateurs of
niet.
Code

Specifiek toepassingssysteem

CB

Concentraat voor lokmiddel

DP

Stuifpoeder

EP

Strooipoeder

FD

Doos met rookmiddel

GA

Gas (onder druk)

KN

Koud vernevelbaar concentraat

PP

Poeder

VP

Damp ontwikkelend product

Toegelaten
amateurs

voor

Niet toegelaten
voor amateurs

VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Welke gevolgen kan de invoering van bovenstaand criterium
voor u hebben?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN VOOR AMATEURS
Doeltreffendheid
VRAAG 9: Mag de doeltreffendheid van een product lager zijn bij gebruik van het product door de
amateur ten opzichte van het gebruik door de professioneel?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Verpakking
VRAAG 10: De verpakking van het product voor gebruik door amateurs moet gemakkelijk volledig te
ledigen zijn.
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 11: De verpakking van een vloeibaar product voor gebruik door amateurs moet zodanig
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die toelaat om de hoeveelheid
product accuraat af te meten.
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 12: De verpakking van een niet verdund product moet een geijkt hulpmiddel/doseermiddel
bevatten die toelaat om de hoeveelheid accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine
oppervlakken.
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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VRAAG 13: De inhoud van de verpakking moet overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de
hoeveelheid product die bij de amateur in voorraad blijft minimaal is.
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 14: De grootte van de verpakking van “mono-dosissen” moet afgestemd zijn op de grootte van
het te behandelen oppervlak/volume.
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG VOOR TOELATINGSHOUDERS: Indien u een toelatingshouder bent, welke gevolgen kan de
invoering van bovenstaande criteria (vraag 10 tot 14) voor u hebben?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Etikettering
VRAAG 15: Kan een standaard format (vaste indeling/structuur van het etiket) opgelegd worden voor
het etiket van alle producten voor gebruik door de amateur, op basis van duidelijke schriftelijke
richtlijnen van de bevoegde overheid?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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VRAAG 16: Kan de afbeelding van de te bestrijden diersoort (bv. insect of knaagdier) verplicht worden
op het etiket van biociden voor gebruik door de amateur?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 17: Dient het verboden te worden om op het etiket van het product voor gebruik door de
amateur tekst of afbeeldingen te vermelden die het risico, verbonden aan het gebruik van het product,
banaliseren (bv. “Niet giftig voor…”, afbeelding lieveheersbeestje)?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 18: Bent u akkoord dat de naam op de verpakking van het product voor gebruik door de
amateur verplicht dezelfde zou moeten zijn als deze vermeld in de toelatingsakte?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 19: Kan het verboden worden om op de verpakking van het product voor gebruik door de
amateur niet-specifieke tekst te vermelden (bv. “polyvalent fungicide)?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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VRAAG 20: Bent u akkoord om op het etiket de zinnen “Bewaar het product in zijn oorspronkelijke
verpakking, zorgvuldig gesloten en op een veilige plaats” en “Was de handen zorgvuldig na gebruik van
het product” aan te brengen?
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

HANDHAVING
VRAAG 21: Om de splitsing in praktijk te brengen, dienen de producten toegankelijk voor
professionelen en deze voor amateurs fysisch van elkaar gescheiden te worden. Acht u het haalbaar
om de producten toegankelijk voor amateurs niet zichtbaar te maken en ontoegankelijk voor de klant.
Akkoord/Niet akkoord
Indien “niet akkoord”, gelieve uw mening te onderbouwen:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VRAAG 22: Wat zijn volgens u de knelpunten betreffende handhaving/controle van deze splitsing van
de toelatingen in de praktijk, bij de volgende actoren?
Producenten:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Toelatingshouders:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Algemene distributiesector:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Geregistreerde verkopers:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Erkende gebruikers:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Professionele gebruikers:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Amateurs:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

AANVULLENDE CRITERIA OF VOORWAARDEN
VRAAG 23: Zijn er volgens u nog andere criteria die relevant zijn voor de volledige splitsing van de
toelatingen van niet geklasseerde biociden of op te leggen voorwaarden, die momenteel voor het grote
publiek toegankelijk zijn?
Ja/Nee
Indien “ja”, gelieve deze criteria hierna toe te lichten:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
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Bijlage 3: Tabellen betreffende de gestructureerde referentiesituatie en de geënte maatregelen met
betrekking tot de invoering van een splitsing van de toelatingen van biociden tussen professioneel
gebruik en amateurgebruik
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Referentiesituatie en enten van de maatregelen betreffende de splitsing van de toelatingen – Op de markt brengen en gebruiken van biociden (met gering risico): procedure voor toelating en registratie

Referentie Actoren

Ontvankelijk verklaren van de toelatingsaanvraag en meedelen aan de aanvrager (b)
Overmaken van de toelatingsaanvraag aan de technische deskundigen van het DG Leefmilieu voor
nazicht van de wetenschappelijke ontvankelijkheid (c)
Per aangetekend schrijven aan de aanvrager versturen van een volledigheidsverklaring houdende
bevestiging dan het toelatingsaanvraagdossier alle vereiste gegevens bevat en uit wetenschappelijk
oogpunt als voldoende wordt beschouwd voor verdere evaluatie (d)
Desgevallend per aangetekend schrijven opvragen van aanvullende informatie bij de aanvrager van de
toelating
Adviseren aanvraagdossier
Producten met volgende R-zinnen worden enkel voor professioneel gebruik toegelaten: R12 (excl.
Spuitbussen), R23, R24, R25, R26, R27, R28, R41 (behalve als kan worden aangetoond dat de
verpakking en het gebruik het risico op oogblessures vermijden), R42, R60, R61

KB dd
22/05/2003
art33§2
KB dd
22/05/2003
art6§1
KB dd
22/05/2003
art6§1

Houder van
toelating tot
parallelinvoer

Invoerder

Toelatingshouder
in een andere
lidstaat van de
Europese Unie

Andere lidstaten
van de Europese
Unie

Europese
Commissie

Hoge
Gezondheidsraad

X

X

x

X

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

Verkoper

Indienen aanvraagdossier per specifieke gebruiker
Onmiddellijk op de hoogste stellen van de andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Commissie van alle ontvangen informatie betreffende mogelijke schadelijke effecten op de mens of het
milieu of betrekkende de nieuwe samenstelling van een biocide, de werkzame stoffen daarin,
verontreinigingen, hulpstoffen of residuen

x
KB dd
22/05/2003
art.5§1

X

Grootdistributeur

Verlenen van een periode van 12 maanden voor de uitverkoop en een bijkomende periode van 12
maanden voor het opgebruiken van het product, indien het product niet kan genieten van een toelating
voor amateursgebruik
Indienen aanvraagdossier met specificatie van de categorie gebruiker(s) (a)

Comité voor
Advies inzake
Biociden

x

Gebruiker

Per aangetekend schrijven betekenen of het reeds toegelaten product bestemd is voor professioneel
gebruik enerzijds of amateurgebruik anderzijds, binnen de maand volgend op de bekendmaking van het
besluit tot splitsing van de toelatingen in het Belgisch Staatsblad

Federale minister
bevoegd voor
leefmilieu

FOD
Volksgezondheid,
Veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu - DG
Leefmilieu, dienst
Risicobeheersing

Publiek

Toelatingshouder
in België

Pr
iv
aa
t

Producent

Actie / maatregel

X

x

X
X

KB dd
22/05/2003
art6§1
KB dd
22/05/2003
art6§2
KB dd
22/05/2003
art6§3

X
x

X
X
X
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Actie / maatregel

Bijlage 3

Referentie Actoren
Pr
iv
aa
t
Toelatingshouder
in België

Toelatingshouder
in een andere
lidstaat van de
Europese Unie

Invoerder

Houder van
toelating tot
parallelinvoer

Gebruiker

Grootdistributeur

Verkoper

x

x

x

x

x

x

x

x

Poeders en rookmiddelen ingedeeld als schadelijk (Xn), irriterend (Ci) of CMR cat. 3 (R40) worden enkel
voor professioneel gebruik toegelaten

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Poeders worden niet toegelaten voor amateurgebruik, behalve indien het poeder verpakt is in
wateroplosbare zakjes die niet moeten geopend worden of indien er geen alternatieve vorm bestaat OF
Poeders mogen enkel voor amateurgebruik op de markt gebracht worden in een verpakking die het risico
voor blootstelling van de gebruiker en voor het leefmilieu minimaliseert

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Volgende verschijningsvormen zijn enkel toegelaten voor professioneel gebruik: concentraat voor
lokmiddel (CB), stuifpoeder (DB), strooipoeder (EP), doos met rookmiddel (FD), gas onder druk (GA),
koud vernevelbaar concentraat (KN), poeder (PP), damp ontwikkelend product (VP)

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

Producten voor professioneel gebruik en voor amateurgebruik moeten dezelfde doeltreffendheid hebben
Verlenen toelating of registratie en op de hoogste stellen van de aanvrager (e)
Meedelen aan de aanvrager dat niet binnen de vooropgestelde termijnen kan geantwoord worden op de
toelatingsaanvraag + meedelen stand van zaken onderzoek van het aanvraagdossier
Overschrijven van de verschuldigde retributie
Indienen van een bezwaarschrift bij het niet verkrijgen van een toelating of registratie (f)
Overmaken van het bezwaarschrift aan de Hoge Gezondheidsraad
Horen van de aanvrager door de Hoge Gezondheidsraad

KB dd
22/05/2003
art6§3

x

KB dd
22/05/2003
art6§4
KB dd
22/05/2003
art76§2 1°
KB dd
22/05/2003
art7§1
KB dd
22/05/2003
art7§2
KB dd
22/05/2003
art7§3

Andere lidstaten
van de Europese
Unie

X

Europese
Commissie

Producten met volgende R-zinnen worden voor amateurgebruik toegelaten, mits op productspecifieke
basis een berekeningsmodel voor blootstelling van de gebruiker aantoont dat er geen onaanvaardbaar
risico is en dat geen andere persoonlijke bescherming nodig is dan handschoenen: R10, R11, R12 (enkel
spuitbussen), R20, R21, R22, R36, R37, R38, R40, R43, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58,
R59, R62, R63, R65

Comité voor
Advies inzake
Biociden

Producent

Hoge
Gezondheidsraad

Federale minister
bevoegd voor
leefmilieu

FOD
Volksgezondheid,
Veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu - DG
Leefmilieu, dienst
Risicobeheersing

Publiek

X

X

x
X

X

X

X

X

X

X

X

X

x
X
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X

Onderzoeken van het bezwaarschrift en besluit meedelen aan de minister voor Leefmilieu (g)

Beslissen over het bezwaar (h)
KB dd
22/05/2003
art7§2
KB dd
22/05/2003
art7§4
x

X

108
X

Verkoper

Grootdistributeur

Gebruiker

Houder van
toelating tot
parallelinvoer

Invoerder

Toelatingshouder
in een andere
lidstaat van de
Europese Unie

Toelatingshouder
in België

Publiek

Producent

Andere lidstaten
van de Europese
Unie

Europese
Commissie

Hoge
Gezondheidsraad

Comité voor
Advies inzake
Biociden

Actie / maatregel

Federale minister
bevoegd voor
leefmilieu

FOD
Volksgezondheid,
Veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu - DG
Leefmilieu, dienst
Risicobeheersing
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Bijlage 3

Referentie Actoren
Pr
iv
aa
t
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Bijlage 3

(a):
toelating (in 4 exemplaren):
- vanaf 08/09/2008 verplicht indienen van toelatingsaanvraag voor biociden onder elektronische
vorm (Gestautor)
- elektronisch: alle gegevens zoals vereist volgens het formulier B10 en een bijsluiter voor eerste
hulp cfr. richtlijnen van het Antigifcentrum
- originele, ondertekende en gedateerde documenten: formulier A (zoals elektronisch ingevuld),
originele analyserapport, originele toegangsbrief(ven), indien van toepassing een eensluidend
verklaarde kopie van de oorspronkelijke toelatingsakte en een verklaring op erewoord dat het
preparaat waarvoor toelating wordt gevraagd volledig identiek is aan het preparaat dat in de andere
Europese lidstaat is toegelaten
registratie (in 4 exemplaren):
- gegevens cfr. KB dd 22/05/2003 art.17§3
(b):
- administratieve eisen en andere vormaspecten
- binnen de 14 dagen na ontvangst van de toelatingsaanvraag
(c): samen met de mededeling van de ontvankelijkheidverklaring aan de aanvrager
(d): toelating: binnen een termijn van 45 dagen na de betekening van de administratieve
ontvankelijkheid
(e):
- enkel na bekomen van het advies van het Comité voor advies inzake biociden
- toelating: binnen een termijn van 6 maanden na verzenden volledigheidsverklaring door het DG
Leefmilieu of in geval aanvullende informatie werd opgevraagd binnen een termijn van 3 maanden
vanaf de dag waarop het DG Leefmilieu per aangetekend schrijven een brief heeft verstuurd aan de
aanvrager ter kennisgeving dat de aanvullende informatie in goede orde ontvangen is met dien
verstande dat de termijn van in totaal 6 maanden niet zal mogen overschreden worden
- registratie: binnen een termijn van 60 dagen, die ingaat op de dag waarop de minister de aanvraag
tot registratie ontvangen heeft
- in principe geldt een toelating voor een periode van 10 jaar, gerekend vanaf de datum waarop de
werkzame stof voor het eerst of opnieuw in bijlage I of IA werd opgenomen voor het soort product,
zonder overschrijding van de uiterste datum die voor de werkzame stof in bijlage I of IA is
aangegeven
(f): aangetekende brief aan de minister voor Leefmilieu, binnen een termijn van 30 kalenderdagen,
die ingaat op de dag waarop de motieven aan de aanvrager zijn betekend
(g): binnen de 60 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift, op dag en uur vastgesteld door de
voorzitter van de HGR
(h): binnen de 4 maanden, die ingaan op de dag dat de Minister het bezwaarschrift heeft ontvangen
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Bijlage 3

Referentiesituatie en enten van de maatregelen betreffende de splitsing van de toelatingen – Op de markt brengen en gebruiken van biociden (met gering risico): Informatieverplichtingen

Actoren

KB dd 22/05/2003
art. 34 §1 lid1

X

Jaarlijks publiceren van toegelaten en geregistreerde biociden op de website
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Leefmilieu, dienst Risicobeheersing en bijwerken

KB dd 22/05/2003
art. 34 §1 lid2

Binnen een maand na afloop van elk kwartaal overmaken van de lijsten van in
België toegelaten en geregistreerde biociden aan de andere Europese lidstaten
en aan de Europese Commissie via een gestandardiseerd informatiesysteem
Registreren van de benaming, de hoeveelheden van de gebruikte
bestanddelen, de hoeveelheid die het resultaat is van de fabricage of
bereiding, de naam van het biocide en het nummer dat gegeven wordt aan de
hele partij van een biocide die uit een zelfde fabricage of bereiding voorkomt
(partijnummer), onmiddellijk toegankelijk stellen voor de toezicht belaste
ambtenaar en bewaring van het register en het gegevensbestand tenminste 10
jaar na de inschrijving van de laatste bereiding of fabricage

Jaarlijks opmaken van een overzicht van de globale hoeveelheid op de markt
gebrachte werkzame stoffen ter beschikking gesteld van het grote publiek

X

X

X

X

KB dd 22/05/2003
art. 34 §1 lid3

x

X

KB dd 22/05/2003
art.66 lid 1

Registreren van elke invoer van biociden dmv een partijnummer, de datum van KB dd 22/05/2003
invoer, de naam van het biocide en de ingevoerde hoeveelheid
art.66 lid 2
Voor 31/01 van elk jaar aangeven aan de federale minister van leefmilieu van
de hoeveelheid in gewicht of volume van de biociden die het jaar daarvoor naar
België verzonden is vanuit een andere lidstaat binnen de Europese Unie of in
België in de handel is gebracht (j)
Desgevallend aanduiden van producten waarvoor iedere persoon die aan de
gebruiker een biocide verkoopt, voor 31/01 van het door de minister bepaalde
jaar of jaren, aan de minister aangifte moet doen van de hoeveelheid in
gewicht of volume van elk biocide dat hij het jaar daarvoor in België heeft
verkocht
Voor 31/01 van het door de minister bepaalde jaar of jaren, desgevallend aan
de minister aangeven van de hoeveelheid in gewicht of volume van elk biocide
dat hij het jaar daarvoor in België heeft verkocht. Voor elk product naam en
adres klant opgeven (k)

Invoerder

x

Toelatinghouder in
een andere
lidstaat van de
Europese Unie

x

Verkoper

Inschrijven van de toegelaten en geregistreerde biociden onder hun
toelatingsnummer in een register

Grootdistributeur

X

Andere lidstaten
van de Europese
Unie

KB dd 22/05/2003
art. 33 §1

Europese
Commissie

Aanleggen van een dossier van elke aanvraag (i)

De met toezicht
belaste ambtenaar

Privaat
Federale minister
bevoegd voor
leefmilieu

FOD VVVL, dienst
Risicobeheersing

Publiek

Toelatingshouder
in België

Referentie

Producent

Actie

X

X

X

X

X

KB dd 22/05/2003
art.67 §1 lid1
X
KB dd 22/05/2003
art.67 §1 lid2
X

KB dd 22/05/2003
art.67 §2
KB dd 22/05/2003
art.67 §3

X
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Actie

Bijlage 3

Referentie

Actoren
Privaat
Toelatingshouder
in België

Toelatinghouder in
een andere
lidstaat van de
Europese Unie

Invoerder

Grootdistributeur

Verkoper

X

X

X

X

X

Bewaren van de facturen en vervoersdocumenten die daarop betrekking
hebben gedurende 3 jaar, volgend op het jaar waarin zij gemaakt werden

KB dd 22/05/2003
art.69 lid2

X

Andere lidstaten
van de Europese
Unie

X

Europese
Commissie

KB dd 22/05/2003
art.69 lid1

Federale minister
bevoegd voor
leefmilieu

Vermelden van de volledige handelsbenaming en het toelatingsnummer van
het product op de handels- en vervoersdocumenten

FOD VVVL, dienst
Risicobeheersing

Producent

De met toezicht
belaste ambtenaar

Publiek

X

X

(i):
- kopie van de aanvraag
- protocol van de door de Minister genomen bestuursrechtelijke beslissingen betreffende de aanvraag en het ingediende dossier
- samenvatting van het dossier
(j): de federale minister bevoegd voor leefmilieu kan bepaalde producten een aangifte opleggen voor één of meer tijdspannen die aanvangen op 01/07 en eindigen op 30/06 van het volgende jaar. De aangifte moet ingediend zijn voor 01/08 die op elk van de betrokken tijdspannen volgt
(k): de naam en het adres van de klant moet enkel opgegeven worden door de producenten en de grootdistributeurs
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Bijlage 3

Referentiesituatie en enten van de maatregelen betreffende de splitsing van de toelatingen – Op de markt brengen en gebruiken van biociden (met gering risico): Verpakking en
etikettering

Referentie

Actoren

Houders met biociden die aan het grote publiek te koop worden aangeboden of
verkocht:
- mogen geen vorm en/of afbeelding dragen die de actieve nieuwsgierigheid
van kinderen kan wekken of prikkelen of de gebruikers in verwarring kan
brengen
- mogen geen aanbiedingsvorm hebben en/of benaming dragen die worden
KB dd
gebruikt voor levensmiddelen, diervoeders, geneesmiddelen en cosmetische
22/05/2003
producten
art39§1 6°
Aan producten die voor het grote publiek beschikbaar zijn en met voedsel,
drank of diervoeder kunnen worden verward, worden bestanddelen
toegevoegd die de consumptie ervan tegengaan
Op het etiket moet duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en in de landstalen melding
gemaakt worden van de categorieën gebruikers die het biocide mogen
gebruiken

X

X

X

X

X

X

x

X

X

x

X

X

KB dd
22/05/2003
art39§1 7°a)
KB dd
22/05/2003
art40§1 k)

Toepassen van een standaardformaat voor het etiket van producten voor
amateursgebruik, volgens duidelijke richtlijnen van de overheid
Afbeelden van de te bestrijden diersoort op het etiket van producten voor
amateursgebruik
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Gebruiker

Privaat

Producent

De met toezicht
belaste
ambtenaar

Publiek

Toelatingshouder
in België

Actie / Maatregel
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Referentie

Actoren

Verbod op het vermelden van tekst of afbeeldingen op het etiket van producten
voor amateursgebruik, die het risico verbonden aan het gebruik van het
product banaliseren

x

X

X

Vermelden van dezelfde naam op de verpakking van het product voor
amateursgebruik als deze vermeld in de toelatingsakte

x

X

X

x

X

X

x

X

X

x

X

X

De verpakking van een vloeibaar product voor amateurgebruik moet zodanig
ontworpen zijn, dat het product de verpakking verlaat met een snelheid die
toelaat om de hoeveelheid product accuraat af te meten

x

X

X

De verpakking van een niet verdund product voor amateurgebruik moet een
geijkt hulpmiddel/doseermiddel bevatten die toelaat om de hoeveelheid
accuraat af te meten, bestemd voor het behandelen van kleine oppervlakken

x

X

X

Verbod op het vermelden van niet-specifieke tekst (bvb "polyvalent
rodenticide") op de verpakking van het product voor amateursgebruik
Aanbrengen van de zinnen "Bewaar het product in zijn oorspronkelijke
verpakking, zorgvuldig gesloten en op een veilige plaats" en "Was de handen
zorgvuldig na gebruik van het product" op het etiket van producten voor
amateursgebruik
De verpakking van producten voor amateurgebruik moet gemakkelijk volledig
te ledigen zijn
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Gebruiker

Privaat

Producent

De met toezicht
belaste
ambtenaar

Publiek

Toelatingshouder
in België

Actie / Maatregel

Bijlage 3
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Referentie

Actoren

De inhoud van de verpakking van een product voor amateurgebruik moet
overeenstemmen met het verwachte gebruik, zodat de hoeveelheid product die
bij de amateur in voorraad blijft minimaal is
De grootte van de verpakking van mono-dosissen van producten voor
amateurgebruik moet afgestemd zijn op de grootte van het te behandelen
oppervlak/volume
Het etiket dient ten laatste 2 jaar na het in voege treden van deze bepalingen
aangepast te zijn

Door de gebruiker beheren van het verpakkingsafval in overeenstemming met
de toepasselijke gewestelijke voorschriften terzake

x

X

X

x

X

X

x

Ten laatste 30 maanden na het verlenen van de toelating voor amateurgebruik
mogen enkel nog de producten gebruikt worden die gekenmerkt zijn conform
de bepalingen betreffende etikettering

Gebruiker

Privaat

Producent

De met toezicht
belaste
ambtenaar

Publiek

Toelatingshouder
in België

Actie / Maatregel

Bijlage 3

X

X
KB dd
22/05/2003
art70§1 3°
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Bijlage 3

Referentiesituatie en enten van de maatregelen betreffende de splitsing van de toelatingen – Op de markt brengen en gebruiken van biociden (met gering risico): Verkoop

Actie / Maatregel

Actoren
Publiek

Privaat

De met toezicht
belaste ambtenaar

Verkoper

x

X

Te koop aanbieden van producten voor professionele gebruikers op een manier
die niet toegankelijk is voor amateurgebruikers
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Bijlage 3

Referentiesituatie betreffende het bekomen van een toelating of registratie voor het op de markt brengen van een biocide – Toezicht

Actoren

Toezicht houden op de naleving van de bepalingen van
het KB dd 22/05/2003

KB dd 22/05/2003 art.72
§1 lid 1

Na 14/05/2000 om de 3 jaar vóór 30/11 verslag
verzenden naar de Europese Commissie van de
toezichtwerkzaamheden

KB dd 22/05/2003 art.72
§1 lid 2

X
x
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X
X

x

x

x

x

x

x

x

Verkoper

Grootdistributeur

Gebruiker

Houder van
toelating tot
parallelinvoer

Invoerder

Officieren van de
gerechtelijke
politie

Privaat
Federale minister
bevoegd voor
leefmilieu

FOD VVVL - DG
Leefmilieu, dienst
Inspectie

Publiek

Toelatinghouder in
België

Referentie

Producent

Actie

x
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Bijlage 3

Referentiesituatie betreffende het bekomen van een wederzijdse erkenning voor een toelating of registratie van een biocide

Actoren

x
Indienen aanvraag tot wederzijdse erkenning

X

X

X

X

X

X

Invoerder

Andere
lidstaten van
de Europese
Unie

Europese
Commissie

Comité voor
Advies
inzake
Biociden

Federale
minister
bevoegd voor
leefmilieu

Privaat

FOD VVVVL
- DG
Leefmilieu,
dienst
Risicobeheer
sing

Publiek

Toelatinghou
der in België

Referentie

Producent

Actie

KB dd 22/05/2003 art.14
§2 en art.18 §2

Adviseren aanvraag tot wederzijdse erkenning van
toelating
Voorlopige weigering van wederzijdse erkenning van
registratie en op de hoogte stellen van de bevoegde
autoriteit in de andere lidstaat en desgevallend de zaak
voorleggen aan de Europese Commissie

KB dd 22/05/2003 art.14
§1 en art.18 §1

Verlenen wederzijdse erkenning en op de hoogte stellen
van de aanvrager
Op de hoogte stellen van de Europese Commissie, de
andere lidstaten van de Europese Unie en de aanvrager
bij weigering of bij toelating onder beperkende
voorwaarden

KB dd 22/05/2003 art.14
§1 en art.18 §1

X

X

KB dd 22/05/2003 art.18
§3

x

X

x

x

X

X

KB dd 22/05/2003 art.14
§5 en art.18 §4
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Actoren

Overschrijven van de verschuldigde retributie

KB dd 22/05/2003 art.76
§2 1°

x

X

X

X

(a):
- toelating: samenvatting van het in bijlage IIB, deel X of bijlage IVB, deel X van het KB dd 22/05/2003 bedoelde dossier + gewaarmerkt afschrift van de eerste toelating
- registratie: gegevens uit artikel 17 §3 van het KB dd 22/05/2003, behalve de gegevens over doeltreffendheid (samenvatting ervan volstaat)
(b): bereiken van een overeenstemming met de andere Europese lidstaat binnen een termijn van 90 dagen, indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de zaak
voorgelegd aan de Europese Commissie
(c):
- binnen termijn van 120 dagen na ontvangst van de aanvraag, na advies van het Comité voor advies inzake biociden, indien de werkzame stof is opgenomen in bijlage I
of IA en voldoet aan de eisen daarvan
- binnen een termijn van 60 dagen indien het een registratie betreft of na bevestiging door de Europese Commissie
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Invoerder

Comité voor
Advies
inzake
Biociden

Andere
lidstaten van
de Europese
Unie

KB dd 22/05/2003 art.18
§5

Europese
Commissie

Opheffen van de oorspronkelijke registratie, indien het
Permanent Comité voor Biociden bij de Europese
Commissie dit wenselijk acht, bij bevestiging van de
weigering van een tweede of volgende registratie door
de Europese Commissie

Privaat
Federale
minister
bevoegd voor
leefmilieu

FOD VVVVL
- DG
Leefmilieu,
dienst
Risicobeheer
sing

Publiek

Toelatinghou
der in België

Referentie

Producent

Actie

Bijlage 3

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

Bijlage 3

Referentiesituatie betreffende het bekomen van een toelating tot parallelinvoer van een biocide

Actoren

x

Verlenen van de toelating voor parallelinvoer (b)

KB dd 22/05/2003
art.71 §2
KB dd 22/05/2003
art.71 §3 lid1

Inschrijven van de toegelaten invoer onder het toelatingsnummer in een register

KB dd 22/05/2003
art.71 §3 lid2

X

Aanvragen van toelating tot parallelinvoer, door of namens de invoerder die een permanente vestiging
binnen de Europese Gemeenschap heeft, bij elke invoer van een partij van het product (a)

Schriftelijk op de hoogte stellen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu - DG Leefmilieu van de invoer, de opslagplaats en de omvang van de ingevoerde partij en
zich gedurende 48u na deze notificatie ter beschikking houden van voormelde dienst
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X
X

x
KB dd 22/05/2003
art.71 §4

Privaat
Federale minister
bevoegd voor
leefmilieu

FOD VVVL- DG
Leefmilieu, dienst
Risicobeheersing

Publiek

Houder van
toelating tot
parallelinvoer

Referentie

Invoerder

Actie

X

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

Bijlage 3

(a):
Aanvraag indienen in 3 exemplaren
Voorwaarden voor parallelinvoer:
- zelfde werkzame stof, zelfde werking en zelfde oorsprong als het referentiemiddel dat reeds
toegelaten is in België
- de minister heeft de invoerder een toelating verleend voor parallelinvoer van het betrokken middel
(b):
- binnen de 15 dagen na ontvangst van de aanvraag
- de toelating wordt verleend voor een zelfde gebruik als voor het referentiemiddel
- de toelating is 1 jaar geldig
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Bijlage 3

Identificatie van de impact van de splitsing van toelatingen tussen professioneel gebruik en gebruik door het brede publiek – procedure voor toelating of registratie

Actie

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Per aangetekend schrijven
betekenen of het reeds
toegelaten product bestemd
is voor professioneel gebruik
enerzijds of amateurgebruik
anderzijds

Toename tijdsbesteding om
gebruikscategorie te bepalen
en aangetekend schrijven te
verzenden
Toename tijdsbesteding om
gebruikscategorie te bepalen
en aangetekend schrijven te
verzenden
Doorrekenen kosten van
bepalen en verzenden
betekening van de
gebruikscategorie aan
gebruiker
Toename tijdsbesteding
verwerken betekenissen
gebruikscategorie

x

Tijdskader

Toelatingsh
ouder in
België

x

Houder van
toelating tot
parallelinvo
er

x

Gebruiker

x

FOD VVVL
DG 5
Dienst
Risicobehe
er

x

x

x

x

x

x

x

x

Indienen aanvraagdossier
per specifieke gebruiker:
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Opmerking(en)

Routineperiode
Binnen de maand
volgend op de
bekendmaking van het
besluit tot splitsing van
de toelatingen in het
Belgisch Staatsblad
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Niet meer beschikbaar zijn van
bepaalde producten voor het
brede publiek omdat er wordt
afgezien van de
toelatingsaanvraag voor
gebruik door het brede publiek
Herstructurering bij
producenten hoofdzakelijk
gericht op het produceren van
producten voor gebruik door
het brede publiek

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

Brede
publiek

x

Producent

x

x

x

x

Illegale import en gebruik van
professionele producten door
het brede publiek

Brede
publiek

x

x
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x

Onderzoek OIVO heeft
aangetoond dat
verkoop via Internet
voorlopig nog zeer
beperkt is; het brede
publiek zal ook weinig
geneigd zijn om voor
één product de grens
over te steken
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Verhoogde resistentie bij
doelorganismen indien het
productaanbod voor het brede
publiek beperkt wordt omdat de
toelatingshouder afziet van het
indienen van een nieuw dossier
Toename tijdsbesteding
Ontvankelijk verklaren van
ontvankelijk verklaren van de
de toelatingsaanvraag en
toelatingsaanvraag en
meedelen aan de aanvrager meedelen aan de aanvrager
Overmaken van de
toelatingsaanvraag aan de
technische deskundigen van
het DG Leefmilieu voor
nazicht van de
wetenschappelijke
ontvankelijkheid

Toename tijdsbesteding
overmaken van de
toelatingsaanvraag aan de
technische deskundigen van
het DG Leefmilieu voor nazicht
van de wetenschappelijke
ontvankelijkheid

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

- Leefmilieu
Volksgezon
dheid

x

FOD VVVL
DG 5
Dienst
Risicobehe
er

x

FOD VVVL
DG 5
Dienst
Risicobehe
er

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

Per aangetekend schrijven
aan de aanvrager versturen
van een
volledigheidsverklaring
houdende bevestiging dan
het
toelatingsaanvraagdossier
alle vereiste gegevens bevat
en uit wetenschappelijk
oogpunt als voldoende wordt
beschouwd voor verdere
evaluatie

Toename tijdsbesteding + kost
verzenden aangetekend
schrijven aan aanvrager
toelatingsaavraag ivm
volledigheidsverklaring

Desgevallend per
aangetekend schrijven
opvragen van aanvullende
informatie bij de aanvrager
van de toelating

Toename tijdsbesteding + kost
verzenden aangetekend
schrijven aan aanvrager
toelatingsaavraag voor
opvragen van aanvullende
informatie

Adviseren aanvraagdossier

Toename tijdsbesteding voor
het adviseren van het
aanvraagdossier

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

FOD VVVL
DG 5
Dienst
Risicobehe
er

x

Minister
bevoegd
voor
Leefmilieu

x

Comité voor
Advies
inzake
Biociden

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Extra toetsingscriteria voor
advies:

125

Tijdskader
Overgangsperiode

Routineperiode

Opmerking(en)
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

- Producten met volgende Rzinnen worden enkel voor
professioneel gebruik
toegelaten: R12 (excl.
spuitbussen), R23, R24, R25,
R26, R27, R28, R41 (behalve
als kan worden aangetoond dat
de verpakking het risico op
oogblessures vermijdt), R42,
R60, R61- Producten met
volgende R-zinnen worden voor
amateurgebruik toegelaten,
mits op productspecifieke basis
een berekeningsmodel voor
blootstelling van de gebruiker
aantoont dat er geen
onaanvaardbaar risico is en dat
geen andere persoonlijke
bescherming nodig is dan
handschoenen: R10, R11, R12
(enkel spuitbussen), R20, R21,
R22, R36, R37, R38, R40, R43,
R50, R51, R52, R53, R54, R55,
R56, R57, R58, R59, R62, R63,
R65

Niet meer beschikbaar zijn van
bepaalde producten voor het
brede publiek omdat bepaalde
producten enkel voor
professioneel gebruik worden
toegelaten

Brede
publiek
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x

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Herstructurering bij
producenten hoofdzakelijk
gericht op het produceren van
producten voor gebruik door
het brede publiek

x

Enkel nog producten met te
lage werkzaamheid
beschikbaar voor gebruik door
het brede publiek: weinig
effectieve bestrijding (bvb voor
ratten en muizen)

Verminderd onoordeelkundig
gebruik van bepaalde
producten

Opmerking(en)

Routineperiode

Producent

x

Leefmilieu

x

x

x

Illegale aanschaf van meer
efficiënte producten via internet
en postorder, zonder
controlemogelijkheid van de
overheid

Tijdskader

x

x

Brede
publiek

x

- Leefmilieu
Volksgezon
dheid

x

x

x

x
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Onderzoek OIVO heeft
aangetoond dat
verkoop via Internet
voorlopig nog zeer
beperkt is; het brede
publiek zal ook weinig
geneigd zijn om voor
één product de grens
over te steken
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek

x

Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek

- Poeders en rookmiddelen
ingedeeld als schadelijk
(Xn), irriterend (Ci) of CMR
cat. 3 (R40) worden enkel
voor professioneel gebruik
toegelaten

Niet meer beschikbaar zijn van
bepaalde producten voor het
brede publiek omdat bepaalde
producten enkel voor
professioneel gebruik worden
toegelaten

Opmerking(en)

Routineperiode

Brede
publiek

x

Overheid

x

Maatschap
pij

x

x

x

Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek

Tijdskader

x

x

x

Brede
publiek
x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Herstructurering bij
producenten hoofdzakelijk
gericht op het produceren van
producten voor gebruik door
het brede publiek
Verminderd onoordeelkundig
gebruik van bepaalde
producten
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

Producent

x

- Leefmilieu
Volksgezon
dheid

x

Brede
publiek

x

Overheid

x

Maatschap
pij

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

- Poeders worden niet
toegelaten voor
amateurgebruik, behalve
indien het poeder verpakt is
in wateroplosbare zakjes die
niet moeten geopend
worden of indien er geen
alternatieve vorm bestaat OF
- Poeders mogen enkel voor
amateurgebruik op de markt
gebracht worden in een
verpakking die het risico
voor blootstelling van de
gebruiker en voor het
leefmilieu minimaliseert

Niet meer beschikbaar zijn van
bepaalde producten voor het
brede publiek omdat bepaalde
producten enkel voor
professioneel gebruik worden
toegelaten

x
Herstructurering bij
producenten hoofdzakelijk
gericht op het produceren van
producten voor gebruik door
het brede publiek

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

Brede
publiek

x

Producent

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Totaalverbod verhinderd
toegang door amateur tot
poeders met beperkt risico
(schadelijk, irriterend, edm)
zoals mierenstrooipoeders,
producten tegen vlooien en
teken bij huisdieren, …
Verminderd onoordeelkundig
gebruik van bepaalde
producten
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

Brede
publiek

x

- Leefmilieu
Volksgezon
dheid

x

Brede
publiek

x

Overheid

x

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek

Maatschap
pij
x

x
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Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

- Volgende
verschijningsvormen zijn
enkel toegelaten voor
professioneel gebruik:
concentraat voor lokmiddel
(CB), stuifpoeder (DB),
strooipoeder (EP), doos met
rookmiddel (FD), gas onder
druk (GA), koud
vernevelbaar concentraat
(KN), poeder (PP), damp
ontwikkelend product (VP),
tenzij de risicobeoordeling
voor de amateur heeft
aangetoond dat het risico
aanvaardbaar is mits
risicobeperkende
maategelen

Niet meer beschikbaar zijn van
bepaalde producten voor het
brede publiek omdat bepaalde
producten enkel voor
professioneel gebruik worden
toegelaten

Brede
publiek

x

x
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Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Herstructurering bij
producenten hoofdzakelijk
gericht op het produceren van
producten voor amateurgebruik
Verminderd onoordeelkundig
gebruik van bepaalde
producten
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
verbod gebruik bepaalde
producten door brede publiek

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

Producent

x

- Leefmilieu
Volksgezon
dheid

x

Brede
publiek

x

Overheid

x

Maatschap
pij

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Verlenen toelating of
registratie en op de hoogste
stellen van de aanvrager

Toename tijdsbesteding
verlenen toelating of registratie
en op de hoogste stellen van
de aanvrager
Toename tijdsbesteding
verlenen toelating of registratie
en op de hoogste stellen van
de aanvrager

Meedelen aan de aanvrager
dat niet binnen de
vooropgestelde termijnen
kan geantwoord worden op
de toelatingsaanvraag +
meedelen stand van zaken
onderzoek van het
aanvraagdossier
Overschrijven van de
verschuldigde retributie

Toename tijdsbesteding
meedelen aan de aanvrager
dat niet binnen de
vooropgestelde termijnen kan
geantwoord worden op de
toelatingsaanvraag + meedelen
stand van zaken onderzoek
van het aanvraagdossier
Toename tijdsbesteding + kost
betalen verschuldigde retributie
Doorrekenen kosten betalen
retributie aan gebruiker

x

Minister
bevoegd
voor
Leefmilieu
FOD VVVL
DG 5
Dienst
Risicobehe
er

x

x

x

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

x

x

Comité voor
Advies
inzake
Biociden

x

Toelatingsh
ouder in
België

x

Gebruiker

x

x

x

x
x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Indienen van een
bezwaarschrift bij het niet
verkrijgen van een toelating
of registratie

Toename tijdsbesteding voor
indienen bezwaarschrift bij niet
verkrijgen van toelating bij
weigering

Overmaken van het
bezwaarschrift aan de Hoge
Gezondheidsraad

Toename tijdsbesteding voor
overmaken bezwaarschrift bij
weigering

Horen van de aanvrager
door de Hoge
Gezondheidsraad

Toename tijdsbesteding voor
horen aanvrager ivm
bezwaarschrift bij weigering
Toename tijdsbesteding voor
horen aanvrager ivm
bezwaarschrift bij weigering

Onderzoeken van het
bezwaarschrift en besluit
meedelen aan de minister
voor Leefmilieu
Beslissen over het bezwaar

Toename tijdsbesteding voor
onderzoeken bezwaarschrift bij
weigering
Toename tijdsbesteding voor
het beslissen over bezwaar bij
weigering

x

Tijdskader

Opmerking(en)

Routineperiode

Aanvrager
van de
toelating

x

Minister
bevoegd
voor
Leefmilieu

x

Hoge
Gezondhei
dsraad

x

Aanvrager
van de
toelating

x

Hoge
Gezondhei
dsraad

x

Minister
bevoegd
voor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 3

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Overgangsperiode

Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Leefmilieu

137

Tijdskader
Routineperiode

Opmerking(en)
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Bijlage 4

Bijlage 4: Tabellen met betrekking tot de identificatie van de impact van de splitsing van toelatingen
tussen professioneel gebruik en gebruik door breed publiek

138

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

Bijlage 4

Identificatie van de impact van de splitsing van toelatingen tussen professioneel gebruik en gebruik door breed publiek – informatieverplichtingen

Actie

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Onmiddellijk op de hoogste
stellen van de andere
lidstaten van de Europese
Unie en de Europese
Commissie van alle
ontvangen informatie
betreffende mogelijke
schadelijke effecten op de
mens of het milieu of
betrekkende de nieuwe
samenstelling van een
biocide, de werkzame
stoffen daarin,
verontreinigingen,
hulpstoffen of residuen
Aanleggen van een dossier
van elke aanvraag
Inschrijven van de
toegelaten en geregistreerde
biociden onder hun
toelatingsnummer in een
register

Publiceren van toegelaten
en geregistreerde biociden
op de website van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en
Leefmilieu - DG Leefmilieu,
dienst Risicobeheersing en
bijwerken

Toename tijdsbesteding op de
hoogte stellen van de andere
lidstaten van de Europese
Unie en de Europese
Commissie van alle ontvangen
informatie betreffende
mogelijke schadelijke effecten
op de mens of het milieu …
Toename tijdsbesteding voor
het aanleggen van een dossier
van elke aanvraag bij verlenen
toelating
Toename tijdsbesteding
inschrijven van de toegelaten
en geregistreerde biociden bij
verlenen toelating

Toename tijdsbesteding
publiceren van de toegelaten
en geregistreerde biociden op
website FOD bij verlenen
toelating

x

x

x

x

Minister bevoegd
voor Leefmilieu

x

Minister bevoegd
voor Leefmilieu

x

Minister bevoegd
voor Leefmilieu

x

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

Overmaken van de lijsten
van in België toegelaten en
geregistreerde biociden aan
de andere Europese
lidstaten en aan de
Europese Commissie via
een gestandardiseerd
informatiesysteem

Toename tijdsbesteding
overmaken van de lijsten van
in België toegelaten en
geregistreerde biociden aan
de andere Europese
lidstatenbij verlenen toelating

Registreren van de
benaming, de hoeveelheden
van de gebruikte
bestanddelen, de
hoeveelheid die het resultaat
is van de fabricage of
bereiding, de naam van het
biocide en het nummer dat
gegeven wordt aan de hele
partij van een biocide die uit
een zelfde fabricage of
bereiding voorkomt
(partijnummer), onmiddellijk
toegankelijk stellen voor de
toezicht belaste ambtenaar
en bewaring van het register
en het gegevensbestand
tenminste 10 jaar na de
(Toename) tijdsbesteding
inschrijving van de laatste
registreren van de benaming
bereiding of fabricage
etc.
Doorrekenen kosten van
registreren van de benaming
etc. aan gebruiker

x

Minister bevoegd
voor Leefmilieu

x

Producent

x

Producent

x

x

x

x
x

x
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Enkel toename
werkbelasting indien de
gegevens niet automatisch
uit de eerder verwerkte
documenten kunnen
ingelezen worden in het
gestandardiseerd
informatiesysteem
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Registreren van elke invoer
van biociden dmv een
partijnummer, de datum van
invoer, de naam van het
biocide en de ingevoerde
hoeveelheid

Voor 31/01 van elk jaar
aangeven aan de federale
minister van leefmilieu van
de hoeveelheid in gewicht of
volume van de biociden die
het jaar daarvoor naar
België verzonden is vanuit
een andere lidstaat binnen
de Europese Unie of in
België in de handel is
gebracht

Toename tijdsbesteding
registreren van elke invoer van
biociden dmv een
partijnummer, …
Doorrekenen kosten van
registreren van elke invoer van
biociden dmv een
partijnummer, … aan
gebruiker

Toename tijdsbesteding
aangeven hoeveelheid in
gewicht of volume van de
biociden die het jaar daarvoor
naar België verzonden is
vanuit een andere lidstaat
binnen de Europese Unie of in
België in de handel is gebracht
Toename tijdsbesteding
aangeven hoeveelheid in
gewicht of volume van de
biociden die het jaar daarvoor
naar België verzonden is
vanuit een andere lidstaat
binnen de Europese Unie of in
België in de handel is gebracht
Doorrekenen kosten toename
tijdsbesteding aangeven
hoeveelheid in gewicht of
volume van de biociden die
het jaar daarvoor naar België
verzonden is vanuit een
andere lidstaat binnen de
Europese Unie of in België in
de handel is gebracht aan
gebruiker

x

Invoerder

x

Invoerder

x

Toelatingshouder
in België

x

Toelatingshouder
in een andere EU
lidstaat

x

Gebruiker

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

Desgevallend aanduiden
van producten waarvoor
iedere persoon die aan de
gebruiker een biocide
verkoopt, voor 31/01 van het
door de minister bepaalde
jaar of jaren, aan de minister
aangifte moet doen van de
hoeveelheid in gewicht of
volume van elk biocide dat
hij het jaar daarvoor in
België heeft verkocht

Voor 31/01 van het door de
minister bepaalde jaar of
jaren, desgevallend aan de
minister aangeven van de
hoeveelheid in gewicht of
volume van elk biocide dat
hij het jaar daarvoor in
België heeft verkocht. Voor
elk product naam en adres
klant opgeven

Toename tijdsbesteding in
functie van het aantal
bestaande toelatingen dat
beperkt wordt tot professioneel
gebruik. Het zijn immers
hoogstwaarschijnlijk dergelijke
producten die geviseerd
worden

Toename tijdsbesteding
aangeven van de hoeveelheid
in gewicht of volume van elk
biocide dat een producent in
België heeft verkocht
Toename tijdsbesteding
aangeven van de hoeveelheid
in gewicht of volume van elk
biocide dat een verkoper in
België heeft verkocht
Toename tijdsbesteding
aangeven van de hoeveelheid
in gewicht of volume van elk
biocide dat een verkoper in
België heeft verkocht
Doorrekenen kosten van de
toename in tijdsbesteding voor
het aangeven van de
hoeveelheid in gewicht of
volume van elk biocide dat in
België werd verkocht

Minister bevoegd
voor Leefmilieu

x

x

x

x

Producent

x

Grootdistributeur

x

Verkoper

x

Gebruiker

x

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Jaarlijks opmaken van een
overzicht van de globale
hoeveelheid op de markt
gebrachte werkzame stoffen
en ter beschikking stellen
van het grote publiek

Toename tijdsbesteding
opmaken van een overzicht
van de globale hoeveelheid op
de markt gebrachte werkzame
stoffen en ter beschikking
stellen van het grote publiek

Vermelden van de volledige
handelsbenaming en het
toelatingsnummer van het
product op de handels- en
vervoersdocumenten

Toename tijdsbesteding
vermelden van de volledige
handelsbenaming en het
toelatingsnummer van het
product op de handels- en
vervoersdocumenten
Toename tijdsbesteding
vermelden van de volledige
handelsbenaming en het
toelatingsnummer van het
product op de handels- en
vervoersdocumenten
Toename tijdsbesteding
vermelden van de volledige
handelsbenaming en het
toelatingsnummer van het
product op de handels- en
vervoersdocumenten
Toename tijdsbesteding
vermelden van de volledige
handelsbenaming en het
toelatingsnummer van het
product op de handels- en
vervoersdocumenten
Toename tijdsbesteding
vermelden van de volledige
handelsbenaming en het
toelatingsnummer van het
product op de handels- en
vervoersdocumenten

x

x

x

x

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

x

Producent

x

Toelatingshouder
in België

x

Toelatingshouder
in andere
Europese lidstaat

x

Invoerder

x

Grootdistributeur

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Toename tijdsbesteding
vermelden van de volledige
handelsbenaming en het
toelatingsnummer van het
product op de handels- en
vervoersdocumenten
Doorrekenen kosten van de
toename in tijdsbesteding
vermelden van de volledige
handelsbenaming en het
toelatingsnummer van het
product op de handels- en
vervoersdocumenten aan
gebruiker
Bewaren van de facturen en
vervoersdocumenten die
daarop betrekking hebben
gedurende 3 jaar, volgend
op het jaar waarin zij
gemaakt werden

Toename administratieve
lasten van het bewaren van de
facturen en
vervoersdocumenten die
daarop betrekking hebben
gedurende 3 jaar
Toename administratieve
lasten van het bewaren van de
facturen en
vervoersdocumenten die
daarop betrekking hebben
gedurende 3 jaar
Toename administratieve
lasten van het bewaren van de
facturen en
vervoersdocumenten die
daarop betrekking hebben
gedurende 3 jaar
Doorrekenen kosten aan de
gebruiker van de toename in
de administratieve lasten van
het bewaren van de facturen
en vervoersdocumenten die
daarop betrekking hebben
gedurende 3 jaar

x

Verkoper

x

Gebruiker

x

Producent

x

Invoerder

x

Verkoper

x

Gebruiker

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Bijlage 4

Identificatie van de impact van de splitsing van toelatingen tussen professioneel gebruik en gebruik door breed publiek – bepalingen betreffende verpakking en etikettering

Actie

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

Aan producten die voor het
grote publiek beschikbaar
zijn en met voedsel, drank
of diervoeder kunnen
worden verward, worden
bestanddelen toegevoegd
die de consumptie ervan
tegengaan

x

Indien door splitsing van de
toelating het biocide enkel
nog voor professioneel
gebruik beschikbaar is, is de
producent niet meer
onderworpen aan deze
voorwaarde. Mogelijks zal
de producent deze
voorwaarde niet meer
naleven omdat dit een
meerkost inhoudt

x

Het etiket dient ten laatste 2
jaar na het in voege treden
van deze bepalingen
aangepast te zijn
Ten laatste 30 maanden na
het verlenen van de
toelating voor gebruik door
het brede publiek mogen
enkel nog de producten
gebruikt worden die
gekenmerkt zijn conform de
bepalingen betreffende
etikettering
Weinig zinvol om hierrond al
initiatieven te nemen, gezien
etiket toch zal moeten
aangepast worden in functie
van het Europese Globally
Harmonised System for the
Classification and labelling
of Chemicals (preparaten
ten laatste tegen
01/06/2015)

Producent
Verminderde kost indien
product niet meer voor het
brede publiek op de markt
gebracht wordt

x

x

Producent

Toepassen van een
standaardformaat voor het
etiket van producten voor
amateursgebruik, volgens
duidelijke richtlijnen van de
overheid, ten laatste 18
maanden na het verlenen
van de toelating voor
amateurgebruik

Kosten wijzigen van het etiket
van een product naar het
standaardformaat, specifiek
voor Belgische markt
Doorrekenen kosten wijzigen
van het etiket van een
product naar het
standaardformaat aan
gebruiker
Niet meer beschikbaar zijn
van producten met vertrouwd
etiket voor het brede publiek

x

x

x

x

Gebruiker

x

Brede publiek

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

De verpakking van
producten voor gebruik
door het brede publiek
moet gemakkelijk volledig
te ledigen zijn. De
verpakking van een
vloeibaar product voor
gebruik door het brede
publiek moet zodanig
ontworpen zijn, dat het
product de verpakking
verlaat met een snelheid
die toelaat om de
hoeveelheid product
accuraat af te meten

Verhoogde
gebruiksvriendelijkheid door
duidelijker etiket

x

x

Verminderd onoordeelkundig
gebruik

x

x

Verminderd onoordeelkundig
gebruik

x

x

Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Kosten procesaanpassing tbv
wijzigen van de verpakking
van producten voor gebruik
door het brede publiek
Doorrekenen kosten
procesaanpassing tbv
wijzigen van de verpakking
van producten voor gebruik
door het brede publiek aan
gebruiker
Aanleg van een dubbele
stock indien producten voor
beide gebruikerscategorieën
opgeslagen worden

x

x

Brede publiek

x

Brede publiek

x

Leefmilieu

x

Brede publiek

x

Overheid

x

Maatschappij

x

Producent

x

Gebruiker

x

Toelatingshouder in
België

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Aanleg van een dubbele
stock indien producten voor
beide gebruikerscategorieën
opgeslagen worden
Aanleg van een dubbele
stock indien producten voor
beide gebruikerscategorieën
opgeslagen worden
Verminderd risico bij tijdelijke
opslag van de lege
verpakking
Niet meer beschikbaar zijn
van bepaalde producten
omdat
verpakkingsvoorwaarde niet
haalbaar is
Herstructurering bij bedrijven
bij afstoten bepaalde
producten voor gebruik door
het brede publiek omdat
verpakkingsvoorwaarde niet
haalbaar is
Tegenwerken van de
innovatie van de
verpakkingsindustrie
Verhoogde
gebruiksvriendelijkheid
producten voor gebruik door
het brede publiek door betere
verpakking
Verminderd onoordeelkundig
gebruik producten voor
gebruik door het brede
publiek door betere
verpakking
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
betere verpakking van
producten voor gebruik door
het brede publiek

x

x

Producent

x

Grootdistributeur

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

Brede publiek

x

Producent

x

Verpakkingsindustrie

x

Brede publiek

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

Brede publiek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
betere verpakking van
producten voor gebruik door
het brede publiek
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
betere verpakking van
producten voor gebruik door
het brede publiek

De verpakking van een niet
verdund product voor
gebruik door het brede
publiek moet een geijkt
hulpmiddel/doseermiddel
bevatten die toelaat om de
hoeveelheid accuraat af te
meten, bestemd voor het
behandelen van kleine
oppervlakken

Kosten procesaanpassing tbv
wijzigen van de verpakking
producten voor gebruik door
het brede publiek specifiek
voor Belgische markt
Doorrekenen kosten
procesaanpassing wijzigen
verpakking producten voor
gebruik door het brede
publiek aan gebruiker
Aanleg van een dubbele
stock indien producten voor
beide gebruikerscategorieën
opgeslagen worden
Aanleg van een dubbele
stock indien producten voor
beide gebruikerscategorieën
opgeslagen worden
Aanleg van een dubbele
stock indien producten voor
beide gebruikerscategorieën
opgeslagen worden

x

x

x

Overheid

x

Maatschappij

x

x

x

Producent

x

Gebruiker

x

Toelatingshouder in
België

x

Producent

x

Grootdistributeur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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In de praktijk slechts van
toepassing op een beperkt
aantal producten. Beter
aanbeveling ipv verplichting
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Verhoogde
gebruiksvriendelijkheid
producten voor gebruik door
het brede publiek door betere
verpakking
Verminderd onoordeelkundig
gebruik producten voor
gebruik door het brede
publiek door betere
verpakking
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
betere verpakking van
producten voor gebruik door
het brede publiek
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
betere verpakking van
producten voor gebruik door
het brede publiek
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten door
betere verpakking van
producten voor gebruik door
het brede publiek

De inhoud van de
verpakking van een
product voor gebruik door
het brede publiek moet
overeenstemmen met het
verwachte gebruik

Kosten procesaanpassing tbv
wijzigen van de verpakking
van producten voor gebruik
door het brede publiek
specifiek voor Belgische
markt
Doorrekenen kosten aan
gebruiker van
procesaanpassing wijzigen
verpakking producten voor
gebruik door het brede
publiek

x

Brede publiek

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

Brede publiek

x

Overheid

x

Maatschappij

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Producent

x

Gebruiker

x

x

x

x
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Volgens de Interregionale
verpakkingscommissie
worden verpakkingen van
biociden >5 kg of >5 L
beschouwd als
bedrijfsmatige verpakkingen;
de verpakking voor
amateurgebruik dient
bijgevolg <= 5kg of 5L te zijn
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Verminderd risico bij opslag
producten voor gebruik door
het brede publiek door betere
verpakking
Verminderd onoordeelkundig
gebruik producten voor
gebruik door het brede
publiek door betere
verpakking
Verhoogde
gebruiksvriendelijkheid
producten voor gebruik door
het brede publiek door betere
verpakking
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten
producten voor gebruik door
het brede publiek door betere
verpakking
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten
producten voor gebruik door
het brede publiek door betere
verpakking
Verminderde gerelateerde
gezondheidskosten
producten voor gebruik door
het brede publiek door betere
verpakking
Diversiteit in verwacht gebruik
vereist beschikbaarheid van
divers aantal verpakkingen
Kosten door grotere stocks,
want diversificatie van het
aantal verpakkingen ifv de het
verwacht gebruik

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

Brede publiek

x

Brede publiek

x

Overheid

x

Maatschappij

x

Producent

x

Diversiteit in verwacht
gebruik is vooral het geval
bij "antifoulings"

x

- Beter: kleine verpakkingen
- Diversiteit in verwacht
gebruik is vooral het geval
bij "antifoulings"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Grootdistributeur
x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Actor(en)
Omschrijving
Aard
Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Kosten door grotere stocks,
want diversificatie van het
aantal verpakkingen ifv de het
verwacht gebruik

Verkoper
x

x

x

Geen impact op de
gebruiker: alle
verpakkingsafval van een
bedrijf (eigen gebruik of
toepassing bij derden) wordt
sowieso als bedrijfsafval
beschouwd, ongeacht het
een product voor
professioneel gebruik betreft
of voor gebruik door het
brede publiek: enkel
ophaling door erkend
gebruiker (georganiseerd
door VAL-I-PAC); alle
verpakkingsafval van een
particulier (eigen gebruik)
wordt sowieso als
huishoudelijk afval
beschouwd, ongeacht het
een product voor
professioneel gebruik betreft
of voor gebruik door het
brede publiek: milieubox
naar chemokar of afgifte op
containerpark bij KGA
(verwerking georganiseerd
door Fost-plus); alle
verpakkingsafval van
biociden wordt als gevaarlijk
afval beschouwd
De impact betreft het
verschil in kost van
lidmaatschap en bijdrage
per kg geproduceerde
verpakking (ifv de
samenstelling) tussen FostPlus (huishoudelijk afval) en
VAL-I-PAC (bedrijfsafval)

x

Producent

Wijziging in administratieve
belasting indien wijziging
Door de gebruiker beheren lidmaatschap Fost-plus
van het verpakkingsafval in (huishoudelijk afval:
overeenstemming met de verpakking ≤5 kg of 5 L) of
toepasselijke gewestelijke VAL-I-PAC (bedrijfsafval:
voorschriften terzake
verpakking >5 kg of 5 L)

x

- Beter: kleine verpakkingen
- Diversiteit in verwacht
gebruik is vooral het geval
bij "antifoulings"

x
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Bijlage 4

Identificatie van de impact van de splitsing tussen professioneel gebruik en gebruik door breed publiek – Verkoop

Actie

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Actor(en)

Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Verlenen van een
periode van 12 maanden
voor de uitverkoop en
een bijkomende periode
van 12 maanden voor
het opgebruiken van het
product dat reeds op de
markt is, indien het
product dat reeds op de
markt is niet kan
genieten van een
toelating voor gebruik
door het brede publiek

Tijdsbesteding + kost uit de
distributieketen halen van
producten die niet meer
toegelaten zijn voor gebruik
door het brede publiek

x
Tijdsbesteding + kost uit de
distributieketen halen van
producten die niet meer
toegelaten zijn voor gebruik
door het brede publiek
Kost verantwoord verwijderen
stock van producten voor
gebruik door het brede publiek
die uit de distributieketen
gehaald worden omdat ze niet
meer toegelaten zijn
Kost verantwoord verwijderen
stock van producten voor
gebruik door het brede publiek
die uit de distributieketen
gehaald worden omdat ze niet
meer toegelaten zijn
Niet meer beschikbaar zijn van
bepaalde producten voor het
brede publiek doordat ze niet
meer toegelaten zijn of doordat
geen toelating meer wordt
aangevraagd

x

x

x

Grootdistributeur

x

Verkoper

x

Grootdistributeur

x

Verkoper

x

x

x

x

x

Brede publiek
x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Actor(en)

Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Herstructurering bij
grootdistributeurs gericht op
producten voor gebruik door het
brede publiek

x

Herstructurering bij verkopers
gericht op producten voor
gebruik door het brede publiek
Te koop aanbieden van
producten voor
professionele gebruikers Kost aanleg dubbele stock
op een manier die niet
toegankelijk is voor het
brede publiek
Kosten fysiek gescheiden
aanbieden van producten voor
beide gebruikscategorieën

Verkoper

x

Verkoper

x

Verkoper

x

x

x

x

Afstoten van de verkoop van
producten voor professioneel
gebruik tgv de onmogelijkheid
om specifieke inrichting te
voorzien
Herstructurering bij verkopers
indien afstoten van verkoop van
producten voor professioneel
gebruik

x

x

x

x

Grootdistributeur

x
Verkoper
x

x
Verkoper

x

x

Beperkte zichtbaarheid van
producten vermindert
aankoopcomfort

x

x

Vereenvoudigde controle van de
"professionaliteit" van de klant

x

x

Professionele
gebruiker
Verkoper
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Bijlage 4

Identificatie van de impact van de splitsing tussen professioneel gebruik en gebruik door breed publiek – toezicht

Actie

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Type

Actor(en)

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct

Indirect Economisch Sociaal Milieu

Verkoop
Toezicht

Toezicht houden op de
naleving van de
bepalingen van het KB
dd 22/05/2003

Verhoogde tijdsbesteding tgv
extra verplichtingen mbt
verkoop, verpakking en
etikettering

Verhoogde tijdsbesteding tgv
extra verplichtingen mbt
verkoop, verpakking en
etikettering

Toezichthoudend
ambtenaar
x

x

Mate van de impact is functie
van het aantal producten dat
als professioneel gebruik en
als gebruik door brede publiek
wordt ingedeeld

x
Officieren van de
gerechtelijke
politie

x

x

Mate van de impact is functie
van het aantal producten dat
als professioneel gebruik en
als gebruik door brede publiek
wordt ingedeeld

x
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Bijlage 4

Identificatie van de impact van de splitsing tussen professioneel gebruik en gebruik door breed publiek – wederzijdse erkenning van toelatingen

Actie

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Actor(en)

Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

Indienen aanvraag tot
wederzijdse erkenning

Toename tijdsbesteding indienen
aanvraag wederzijdse erkenning

x

Doorrekenen kosten van
indienen aanvraag wederzijdse
erkenning aan gebruiker
Adviseren aanvraag tot
wederzijdse erkenning
van toelating
Voorlopige weigering van
wederzijdse erkenning
van registratie en op de
hoogte stellen van de
bevoegde autoriteit in de
andere lidstaat en
desgevallend de zaak
voorleggen aan de
Europese Commissie

Toename tijdsbesteding
adviseren aanvraag wederzijdse
erkenning

Toename tijdsbesteding op de
hoogte stellen bevoegde
autoriteit in de andere lidstaat
naar aanleiding van voorlopige
weigering wederzijdse erkenning
Toename tijdsbesteding op de
hoogte stellen bevoegde
autoriteit in de andere lidstaat
naar aanleiding van voorlopige
weigering wederzijdse erkenning

Verlenen wederzijdse
erkenning en op de
hoogte stellen van de
aanvrager

Toename tijdsbesteding op de
hoogte stellen van de aanvrager
van het verlenen van de
werderzijdse erkenning
Toename tijdsbesteding op de
hoogte stellen van de aanvrager
van het verlenen van de
werderzijdse erkenning

x

x

x

x

x

x

x

Aanvrager van
toelating tot
wederzijdse
erkenning
Gebruiker

x

Comité voor
Advies inzake
Biociden

x

Minister
bevoegd voor
Leefmilieu

x

FOD VVVL DG
5 Dienst
Risicobeheer

x

Minister
bevoegd voor
Leefmilieu

x

FOD VVVL DG
5 Dienst
Risicobeheer

x

x

x

x

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Actor(en)

Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Op de hoogte stellen van
de Europese Commissie,
de andere lidstaten van
de Europese Unie en de
aanvrager bij weigering of
bij toelating onder
beperkende voorwaarden

Toename tijdsbesteding op de
hoogte stellen van de Europese
Commissie, de andere lidstaten
van de Europese Unie en de
aanvrager bij weigering of bij
toelating onder beperkende
voorwaarden
x
Verminderde beschikbaarheid
van bepaalde producten voor het
brede publiek bij weigering
toelating wederzijdse erkenning
tgv andere
toelatingsvoorwaarden in ander
EU lidstaat
Verminderde beschikbaarheid
van bepaalde producten voor
professioneel gebruik bij
weigering toelating wederzijdse
erkenning tgv andere
toelatingsvoorwaarden in andere
EU lidstaat

Opheffen van de
oorspronkelijke
registratie, indien het
Permanent Comité voor
Biociden bij de Europese
Commissie dit wenselijk
acht, bij bevestiging van
de weigering van een
tweede of volgende
Toename tijdsbesteding
registratie door de
opheffen orspronkelijke
Europese Commissie
registratie bij weigering

Brede publiek

x

Professionele
gebruiker

x

Aanvrager van
toelating tot
wederzijdse
erkenning

x

Minister van de
EU lidstaat waar
eerste
registratie
toegekend werd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Herstructurering bij bedrijven
gericht op op de markt brengen
via wederzijdse toelating indien
weigering van wederzijdse
toelating tgv andere
toelatingsvoorwaarden in andere
EU lidstaat

Aanvrager van
toelating tot
wederzijdse
erkenning

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Actor(en)

Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu

Overschrijven van de
verschuldigde retributie

Toename tijdsbesteding + kost
betalen verschuldigde retributie
Doorrekenen kosten tgv betalen
retributie aan gebruiker

x

x
x

x

Houder van
toelating tot
wederzijdse
erkenning

x

Gebruiker

x

157

ARCADIS Belgium
004764 –Eindrapport

Bijlage 4

Identificatie van de impact van de splitsing tussen professioneel gebruik en gebruik door breed publiek – parallelinvoer

Actie

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Actor(en)

Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Aanvragen van toelating
tot parallelinvoer, door of
namens de invoerder die
een permanente vestiging
binnen de Europese
Gemeenschap heeft, bij
Toename tijdsbesteding
elke invoer van een partij aanvraag toelating tot
van het product
parallelinvoer

x

Doorrekenen kosten aanvraag
toelating tot parallelinvoer aan
gebruiker

Toename tijdsbesteding op de
hoogte stellen van de aanvrager
Verlenen van de toelating van het verlenen van de toelating
voor parallelinvoer
tot parallelinvoer
Toename tijdsbesteding op de
hoogte stellen van de aanvrager
van het verlenen van de toelating
tot parallelinvoer

x

Brede publiek

x

Professionele
gebruiker

x

Houder toelating
tot parallelinvoer

x

Minister
bevoegd voor
Leefmilieu

x

FOD VVVL DG
5 Dienst
Risicobeheer

x

x

x

x

x

x

x

Herstructurering bij bedrijven bij
afstoten van parallelinvoer van
een gebruikerscategorie

Gebruiker
x

x

Verminderde beschikbaarheid
van bepaalde producten voor
professioneel gebruik tgv
verminderde parallelinvoer bij te
zware administratieve en
economische lasten

x

x

x

Verminderde beschikbaarheid
van bepaalde producten voor het
brede publiek tgv verminderde
parallelinvoer bij te zware
administratieve en economische
lasten

Aanvrager van
toelating tot
parallelinvoer

x

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Actor(en)

Type

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Geen toelating tot parallelinvoer
indien in land van herkomst niet
dezelfde regels gelden als in
België mbt indeling als
professioneel gebruik of gebruik
door brede publiek
Verminderde beschikbaarheid
van bepaalde producten voor het
brede publiek tgv weigering
toelating parallelinvoer
Verminderde beschikbaarheid
van bepaalde producten voor
professioneel gebruik tgv
weigering toelating parallelinvoer

x

Inschrijven van de
toegelaten invoer onder
het toelatingsnummer in
een register

Toename tijdsbesteding
inschrijven van de toegelaten
invoer onder het
toelatingsnummer in een register

x

Brede publiek

x

Professionele
gebruiker

x

Houder van
toelating tot
parallelinvoer

x

x

x

x

x

Herstructurering bij bedrijven
gericht op parallelinvoer van
producten uit lidstaten waar
andere regels gelden mbt
indeling als professioneel
gebruik of gebruik voor het brede
publiek

Aanvrager van
toelating tot
parallelinvoer

x

x

x
FOD VVVL DG
5 Dienst
Risicobeheer

x

x
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Actie

Bijlage 4

Impact van de splitsing toelatingen tussen professionele gebruiker en brede publiek
Omschrijving

Aard

Type

Actor(en)

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Direct Indirect Economisch Sociaal Milieu
Schriftelijk op de hoogte
stellen van de FOD
Volksgezondheid,
Veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu - DG Leefmilieu
van de invoer, de
opslagplaats en de
omvang van de
ingevoerde partij en zich
gedurende 48u na deze
notificatie ter beschikking
houden van voormelde
dienst

Toename
tijdsbestedingschriftelijk op de
hoogte stellen van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu DG Leefmilieu van de invoer, de
opslagplaats en de omvang van
de ingevoerde partij en zich
gedurende 48u na deze
notificatie ter beschikking
houden van voormelde dienst

Houder van
toelating tot
parallelinvoer

x

x
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Bijlage 5

Bijlage 5: Tabellen betreffende de gestructureerde referentiesituatie en de geënte maatregelen met
betrekking tot de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden
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Bijlage 5

Referentiesituatie en enten van de maatregelen betreffende het kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden - Opleiding

Actoren

Meerderjarig zijn en houder van het diploma van landbouwkundig
ingenieur, van bio-ingenieur, van ingenieur voor de scheikunde en
de landbouwindustrieën, van het diploma van apotheker, van het
diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen, het
diploma van licentiaat in de wetenschappen groep biologie of van
het diploma van doctor in de veeartsenijkunde, of van een diploma
bekomen na een gelijkwaardige universitaire- of
hogeschoolopleiding OF
Volgen van een opleiding, zoals bepaald door de Federale Minister
van Leefmilieu
Vrijwillig volgen van een opleiding niveau 1 of 2, zoals bepaald door
de Federale Minister van Leefmilieu
Getuigschrift, afgeleverd door de lesgevende instantie, gevolgd
door een mondelinge proef voor een examencommissie14
Inrichten van een opleiding tot bekomen van erkenning van "erkend
gebruiker":

x

x

x

X
X

X

X (a)

X

X (a)

X

X

X

X

- 3 uren gewijd aan eerste hulp bij ongevallen,
beschermingsuitrusting, veiligheids- en meetapparatuur
- 8 uren gewijd aan reglementering betreffende biociden, ihb regels
op de markt brengen, bewaren, verkoop en gebruik van biociden;
noties van de reglementering inzake transport en brandbeveiliging
bij bewaring van die producten en inzake de reglementering in de
afval- en recyclagefase
- 4 uren gewijd aan problematiek bestrijding knaagdieren, andere
zoogdieren, vogels, weekdieren, vissen, geleedpotigen buiten het
domein van de gewasbescherming
- 3 uren gewijd aan toxicologie plaagbestrijdingsmiddelen
- 5 uren gewijd aan de biologie toegepast op de schadelijke
plaagorganismen en de schadelijke gewervelde dieren en aan de
algemene beginselen van hun bestrijding
- 4 uren gewijd aan kennis biociden toegelaten voor plaagbestrijding
met inbegrip van de notie van hun toepassing

MB dd 16/06/2003 art.2 en art.4
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X

X

X

x

x (a)

X
x

x

School

Erkend
opleidingscentrum

Betrokkenen
publieke sector

X
x

X

Beroepsgebruiker

Helper van de
erkende gebruiker
van biociden

Erkende gebruiker
- rechtspersoon

Niet-erkende
professionele
gebruiker

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Tewerkstelling en
Arbeid

Erkende gebruiker
- natuurlijk persoon

X

x

- 4 uren gewijd aan toxicologie biociden algemeen

14

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Volksgezondheid

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Leefmilieu

FOD VVVL DG5
Dienst Inspectie

FOD
Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal
Overleg

FOD Economie,
KMO, Middenstand
en Energie

Privaat
FOD VVVL DG5
Dienst
Risicobeheer

Federale Minister
bevoegd voor
leefmilieu

Publiek

Afgevaardigde
Belgian Pest
Control

Actie / Maatregel
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Actoren

- 2 uren gewijd aan reglementering van de veiligheids- en
gezondheidssignalisatie op het werk, het werken met derden, de
wetgeving inzake het welzijn op het werk en de regels inzake
registratie van aannemers
- 32 uren gewijd aan de biologie en determinatie van de
knaagdieren en aan de systematiek en determinatie van
geloodpotigen
- 2 uren gewijd aan het voorkomen van de infestatie door
schadelijke dieren
- 12 uren gewijd aan bestrijden van ongedierte in de praktijk en aan
de HACCP en IPM methoden
- 2 uren gewijd aan de kennis van de bestrijding van schadelijke
dieren in en rond gebouwen
- 4 uren gewijd aan grondige kennis van de technische
hulpmiddelen voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en hun
gebruik
- 6 uren gewijd aan de uitgebreide kennis van biociden
- 4 uren gewijd aan de kennis van hinder, schade en
volksgezondheidsaspect van de aanwezigheid van verwilderde
dieren in en rond gebouwen en van zoönosen
Aantonen, dmv een door de bevoegde instantie of organisatie van
de lidstaat van oorsprong of van herkomst afgegeven verklaring die
vermeld of in de lidstaat van oorsprong of herkomst de toegang
beperkt is tot de werkzaamheden die het beroepsmatig gebruik van
deze producten meebrengen dan wel of bepaalde giftige producten
van deze werkzaamheden zijn uitgesloten, dat men in een andere
lidstaat van de Europese Unie de bedrijvigheid van gebruiker van
de producten behorend tot klasse A daadwerkelijk heeft uitgeoefend
als:

X

- Als zelfstandige of als bedrijfsleider gedurende zes
achtereenvolgende jaren, waarbij op de datum van indiening van de
aanvraag tot het bekomen van de erkenning van "erkend gebruiker
van biociden" niet meer dan twee jaar mag zijn verstreken sedert de
beëindiging van die werkzaamheid
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X

School

Erkend
opleidingscentrum

Betrokkenen
publieke sector

Beroepsgebruiker

Helper van de
erkende gebruiker
van biociden

Erkende gebruiker
- rechtspersoon

Niet-erkende
professionele
gebruiker

Erkende gebruiker
- natuurlijk persoon

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Tewerkstelling en
Arbeid

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Volksgezondheid

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Leefmilieu

FOD VVVL DG5
Dienst Inspectie

FOD
Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal
Overleg

FOD Economie,
KMO, Middenstand
en Energie

Privaat
FOD VVVL DG5
Dienst
Risicobeheer

Federale Minister
bevoegd voor
leefmilieu

Publiek

Afgevaardigde
Belgian Pest
Control

Actie / Maatregel

Bijlage 5
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Actoren

School

Erkend
opleidingscentrum

Betrokkenen
publieke sector

Beroepsgebruiker

Helper van de
erkende gebruiker
van biociden

Erkende gebruiker
- rechtspersoon

Niet-erkende
professionele
gebruiker

Erkende gebruiker
- natuurlijk persoon

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Tewerkstelling en
Arbeid

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Volksgezondheid

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Leefmilieu

FOD VVVL DG5
Dienst Inspectie

FOD
Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal
Overleg

FOD Economie,
KMO, Middenstand
en Energie

Privaat
FOD VVVL DG5
Dienst
Risicobeheer

Federale Minister
bevoegd voor
leefmilieu

Publiek

Afgevaardigde
Belgian Pest
Control

Actie / Maatregel

Bijlage 5

- Als zelfstandige of als bedrijfsleider gedurende drie
achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde voor de
desbetreffende werkzaamheid houder is van een bewijs van
geschiktheid en bekwaamheid waardoor hij gerechtigd is in de
lidstaat van oorsprong of herkomst de werkzaamheden uit te
oefenen die het beroepsmatig gebruik van giftige producten
omvatten
- Als zelfstandige of als bedrijfsleider gedurende vier
achtereenvolgende jaren, indien de begunstigde bewijst dat hij voor
de desbetreffende werkzaamheid een voorafgaande opleiding heeft
ontvangen, die wordt bevestigd door een door de Staat erkend
getuigschrift of als volwaardig wordt aangemerkt door een
bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie
- Als niet-zelfstandige gedurende vier achtereenvolgende jaren,
indien de begunstigde voor de desbetreffende werkzaamheid
houder is van een bewijs van geschiktheid en bekwaamheid
waardoor hij gerechtigd is in de lidstaat van oorsprong of herkomst
de werkzaamheden uit te oefenen die het beroepsmatig gebruik van
giftige producten omvatten
- Als niet-zelfstandige gedurende vijf achtereenvolgende jaren,
indien de begunstigde bewijst dat hij voor de desbetreffende een
voorafgaande opleiding heeft ontvangen, die wordt bevestigd door
een door de Staat erkend getuigschrift of als volwaardig wordt
aangemerkt door een bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie
Diversificatie van de huidige opleiding tot bekomen van erkenning
"erkend gebruiker" ifv van de tewerkstellingssector van de
beroepsgebruiker
Vastleggen van de doelstellingen en leerinhoud van de opleiding tot
bekomen van het kenniscertificaat voor professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18 niveau 1
Inrichten van de opleiding tot bekomen van het kenniscertificaat
voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 niveau 1
Vastleggen van de doelstellingen en leerinhoud van de opleiding tot
bekomen van het kenniscertificaat voor professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18 niveau 2

X

X

X

X

x
x

X
X

X

x
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x

x

X

X

x

x

x
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Actoren

Inrichten van de opleiding tot bekomen van het kenniscertificaat
voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 niveau 2

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

School

Erkend
opleidingscentrum

Betrokkenen
publieke sector

Beroepsgebruiker

Helper van de
erkende gebruiker
van biociden

Erkende gebruiker
- rechtspersoon

Niet-erkende
professionele
gebruiker

X

x

X

X

X
x

x

X

X
X
X

x

X

x

X

x

Verkrijgen van een document via het onderwijs waarmee het
certificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18
kan aangevraagd worden bij de FOD VVVL DG 5 Dienst
Risicobeheer (f)
(a): ten minste 1 persoon behorend tot het leidend personeel van de onderneming

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inspectie bij de houder van de voorlopige erkenning

Uitreiken getuigschrift van "Helper van de erkend gebruiker van
biociden"
Uitreiken certificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8,
14 en 18 volgens niveau van (toenemende) verantwoordelijkheid
OF (d)
Uitreiken certificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8,
14 en 18 volgens tewerkstellingssector (met vergelijkbaar
blootstellingrisico) (e)

Erkende gebruiker
- natuurlijk persoon

x
X

Uitbreiden van de examencommissie met een praktijkdeskundige,
afgevaardigd door Belgian pest Control
Mondelinge proef over het basisexamen voor een
examencommissie (b)

Uitreiken erkenning gebruik producten klasse A

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Tewerkstelling en
Arbeid

X

Mondelinge proef voor een examencommissie

Afleggen van een schriftelijk basisexamen voor professioneel
gebruik van biociden type 8, 14 en 18 (c)
Onderzoeken van de bij de erkenningsaanvraag gevoegde
bewijsstukken en opstellen van verslag voor de federale Minister
van Leefmilieu
Uitreiken van een voorlopige erkenning indien uit de bij de aanvraag
gevoegde bewijsstukken blijkt dat de aanvrager aan de
voorwaarden tot erkenning voldoet OF meedelen aan de aanvrager
dat uit de bij de aanvraag toegevoegde stukken niet kan afgeleid
worden of hij aan de voorwaarden voldoet

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Volksgezondheid

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
Minister van
Leefmilieu

FOD VVVL DG5
Dienst Inspectie

FOD
Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal
Overleg

FOD Economie,
KMO, Middenstand
en Energie

Privaat
FOD VVVL DG5
Dienst
Risicobeheer

Federale Minister
bevoegd voor
leefmilieu

Publiek

Afgevaardigde
Belgian Pest
Control

Actie / Maatregel

Bijlage 5

X

x

x

x

x

x

x

X

x
x

X

x

x

x

X
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(b)
- Indien de mondelinge proef afgenomen wordt in een bevoegd examencentrum (bijvoorbeeld de gewestelijke vormingscentra) is het erkend opleidingscentrum betrokken en niet de ambtenaren
- Is het wenselijk dat het volgen van de opleiding facultatief wordt? Voor welke doelgroep heeft dit een voordeel?
(c):
- Het groot aantal kandidaten in de publieke sector maakt het afnemen van een mondeling examen niet pratisch haalbaar
- Indien dit examen wordt afgenomen in een bevoegd examencentrum zijn de ambtenaren (en Belgian Pest Control) niet langer betrokken partij maar wel het erkend opleidingscentrum
(d): Inhoud opleiding niveau 2 te definiëren
(e): Diversificatie tewerkstellingssector te bepalen (volgens marktaandeel van elke sector per type biocide). Indelen van sectoren in groepen met vergelijkbaar blootstellingsrisico
(f): Zijn er beroepsopleidingen voor "groendienst" en "toepasser van biociden"? Zo ja, dan is deze optie ook mogelijk voor deze actoren
Enten van de maatregelen betreffende het kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden – Verlengen certificaat

Actoren

Voorafgaande goedkeuring (validatie) vormingsbijeenkomsten (a)

X
X

X

x

Beroepsprocedure mbt verplichte deelname aan het basisexamen voor
professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 bij onvoldoende
deelname aan vormingsbijeenkomsten (b)

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

(a):
- Erkende centra worden reeds gecontroleerd door de gemeenschappen. Misschien beter: validatie verifiëren bij de gemeenschappen
- waarschijnlijk niet dezelfde "commissie" als deze genoemd in de beroepsprocedure mbt het volgen van vormingsbijeenkomsten
(b): waarschijnlijk niet dezelfde "commissie" als deze voor "valideren van de vormingsbijeenkomsten"
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Erkend
opleidingscentrum

Betrokkenen
publieke sector

Beroepsgebruiker

X
x

X

Verplichte deelname aan het basisexamen voor professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18 bij onvoldoende deelname aan
vormingsbijeenkomsten

X

X

Verplichte deelname aan minimaal aantal vormingsbijeenkomsten voor
professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 in functie van het type
certificaat, te starten na de overgangsperiode van 5 jaar
Kwaliteitscontrole op basis van systeem van voorafgaande melding van de
vormingsbijeenkomsten

Helper van de
erkende gebruiker
van biociden

Niet-erkende
professionele
gebruiker

Gemeenschappen

Beroepscommissie

Validatiecommissie

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale Minister
van Tewerkstelling
en Arbeid

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale Minister
van
Volksgezondheid

Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale Minister
van Leefmilieu

FOD VVVL DG5
Dienst Inspectie

x

Erkende gebruiker rechtspersoon

Stipt volgen van een cursus, waarvan de federale Minister van Leefmilieu
de duur en de inhoud bepaalt en waarvan de assimilatie door een test is
vastgesteld, in het jaar voorafgaand op het jaar waarin een aanvraag tot
hernieuwing van de erkenning of het getuigschrift wordt ingediend

Privaat
FOD VVVL DG5
Dienst Risicobeheer

Federale Minister
bevoegd voor
leefmilieu

Publiek

Erkende gebruiker natuurlijk persoon

Actie / Maatregel

X
X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

x

x
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Enten van de maatregelen betreffende het kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden – Handhaving

Actoren

Uitreiken van een identificatiepasje (type bankkaart met magneetstrip of
chip)aan gecertificeerde professionelen ikv aankoop professionele producten

X

Opstellen van een protocol tussen de bevoegde controleorganismen om de
controles efficiënter te kunnen uitvoeren
Beheren van de resultaten van de uitgevoerde controles in een centrale
databank op federaal niveau

X
x

X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

x

X

Betrokkenen
publieke sector

Beroepsgebruiker

Helper van de
erkende gebruiker
van biociden

Erkende gebruiker
- rechtspersoon

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(a): De beroepscommissie is niet noodzakelijk dezelfde als deze die beslist in geval een actor te weinig vormingsbijeenkomsten heeft gevolgd
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Niet-erkende
professionele
gebruiker

Beroepscommissie

Regionale milieuinspectie diensten

x

6-jaarlijks of 9-jaarlijkse controle op het volgen van vormingsbijeenkomsten
Opleggen van administratieve boetes, intrekken of schorsen van het certificaat
na de vaststelling van zware inbreuken (a)

FOD VVVL DG5
Dienst Inspectie

Privaat
FOD VVVL DG5
Dienst
Risicobeheer

Federale Minister
bevoegd voor
leefmilieu

Publiek

Erkende gebruiker
- natuurlijk persoon

Actie / Maatregel
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Enten van de maatregelen betreffende het kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden – Overgangsmaatregelen

Actoren

Onmiddellijk verlenen (na aanvraag) van een kenniscertificaat niveau 3, gedurende 5 jaar vanaf de publicatie van
de uitvoeringsbesluiten betreffende de invoering van de kenniscertificaten voor professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18 (a)

X

Onmiddellijk verlenen (na aanvraag) van een kenniscertificaat niveau 2, gedurende 5 jaar vanaf de publicatie van
de uitvoeringsbesluiten betreffende de invoering van de kenniscertificaten voor professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18

X

Onmiddellijk verlenen (na aanvraag) van een kenniscertificaat niveau 1, gedurende 5 jaar vanaf de publicatie van
de uitvoeringsbesluiten betreffende de invoering van de kenniscertificaten voor professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18

X

Vervallen van het bestaande systeem van erkenning van "erkend gebruiker" en "helper van erkende gebruiker"
na de overgangsperiode van 5 jaar na invoering van het nieuwe systeem

x

Erkende gebruiker rechtspersoon

Helper van de erkende
gebruiker van biociden

Beroepsgebruiker

Betrokkenen publieke
sector

Vanaf de publicatie van de uitvoeringsbesluiten betreffende de invoering van de kenniscertificaten voor
professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 krijgt iedereen 5 jaar tijd om een certificaat te verwerven

Niet-erkende
professionele gebruiker

Ambtenaar afgevaardigd
door de federale Minister
van Tewerkstelling en
Arbeid

Ambtenaar afgevaardigd
door de federale Minister
van Volksgezondheid

Ambtenaar afgevaardigd
door de federale Minister
van Leefmilieu

FOD VVVL DG5 Dienst
Inspectie

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal
Overleg

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

Privaat

FOD VVVL DG5 Dienst
Risicobeheer

Federale Minister
bevoegd voor leefmilieu

Publiek

Erkende gebruiker natuurlijk persoon

Actie / Maatregel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

(a): Tevens de personen die op het moment van de invoering van de certificaten de opleiding "erkend gebruiker" met vrucht hebben gevolgd
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x

x

x

x

x

x

x

x
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Bijlage 6: Tabellen betreffende de identificatie van de impact van de invoering van een kenniscertificaat
voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18
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Identificatie van de impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 – Opleiding

Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

Opleiding niveau 1

Vrijwillig volgen van een
opleiding niveau 1, zoals
bepaald door de Federale
Minister van Leefmilieu

Verminderde
belasting door
wegvallen verplicht
karakter van de
opleiding indien
geslaagd bij eerste
examenpoging
Verhoogde
tijdsbesteding indien
opleiding gevolgd
wordt, minstens
indien niet geslaagd
bij eerste
examenpoging
Verhoogde
tijdsbesteding indien
opleiding gevolgd
wordt, minstens
indien niet geslaagd
bij eerste
examenpoging

Vastleggen van de
doelstellingen en leerinhoud
van de opleiding tot
bekomen van het
kenniscertificaat voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
niveau 1

Verhoogde
werkbelasting door
vastleggen
doelstellingen en
leerinhoud

x

x

x

x

x

x

x

x

Toepasser onder
verantwoordelijkheid
van erkend
gebruiker

x

x

Beroepsgebruiker,
geen risico op
blootstelling van
derden

x

x

Niet erkende
professionele
gebruiker

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

170

x

Impact vervalt indien met niet
slaagt voor het examen: dan
verplicht volgen van de
opleiding

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande
modaliteiten behouden
blijven
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Inrichten van de opleiding tot
bekomen van het
kenniscertificaat voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
niveau 1

Verhoogde
werkbelasting door
vastleggen van de
praktische
modaliteiten zoals
erkende
vormingscentra, …
Verhoogde
werkbelasting door
opstellen van een
cursus
Verhoogde
werkbelasting door
opstellen van een
cursus
Minder
onoordeelkundig
gebruik van
producten

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

Type

Indirect Economisch

x

Sociaal

Actor(en)

Milieu

x

x

Opleidingscentrum

x

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

x

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande
modaliteiten behouden
blijven

x

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande
modaliteiten behouden
blijven

x

x

Toepasser onder
verantwoordelijkheid
van erkend
gebruiker

x

x

Beroepsgebruiker,
geen risico op
blootstelling van
derden

x

x

Niet erkende
professionele
gebruiker

x

Overheid

x

x

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

School

x

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande
modaliteiten behouden
blijven

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

x

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

x

Tijdskader
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

Type

Indirect Economisch

x

Sociaal

x

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

Maatschappij

x

Opleiding niveau 2

Vrijwillig volgen van een
opleiding niveau 2, zoals
bepaald door de Federale
Minister van Leefmilieu

Vastleggen van de
doelstellingen en leerinhoud
van de opleiding tot
bekomen van het
kenniscertificaat voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
niveau 2

Verminderde
belasting door
wegvallen verplicht
karakter van de
opleiding indien
geslaagd bij eerste
examenpoging

x

Verhoogde
tijdsbesteding indien
opleiding gevolgd
wordt, minstens
indien niet geslaagd
bij eerste
examenpoging

x

Verhoogde
tijdsbesteding indien
opleiding gevolgd
wordt, minstens
indien niet geslaagd
bij eerste
examenpoging

x

Verhoogde
werkbelasting door
vastleggen
doelstellingen en
leerinhoud

x

x

x

x

Erkend gebruiker

x

x

Beroepsgebruiker,
risico op
blootstelling van
derden

x

x

Betrokkenen in de
publieke sector

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer
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x

Impact vervalt indien met niet
slaagt voor het examen: dan
verplicht volgen van de
opleiding

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande cursus
behouden blijft
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Inrichten van de opleiding tot
bekomen van het
kenniscertificaat voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
niveau 2

Verhoogde
werkbelasting door
opstellen van een
cursus
Verhoogde
werkbelasting door
groter aantal
kandidaat cursisten
(ALLE professionele
gebruikers)
Verhoogde
werkbelasting door
opstellen van een
cursus
Verhoogde
werkbelasting door
vastleggen van de
praktische
modaliteiten zoals
erkende
vormingscentra, …
Minder
onoordeelkundig
gebruik van
producten

Type

Indirect Economisch

x

Sociaal

Actor(en)

Milieu

x

x

x

x

x

x

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande cursus
behouden blijft

x

Opleidingscentrum

Indien de maatregel vervalt
tgv het behouden van de
bestaande cursus dan dient
deze impact wel behouden te
blijven. De impact is nieuw!

School

x

Deze impact vervalt indien de
bestaande cursus behouden
blijft

x

Deze impact vervalt indien de
bestaande modaliteiten
behouden blijven

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

Opleidingscentrum

x

x

Tijdskader

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Beroepsgebruiker,
risico op
blootstelling van
derden

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Erkend gebruiker
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Type

Indirect Economisch

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Betrokkenen in de
publieke sector

x

x

Overheid

x

x

Maatschappij

x

x

Geregistreerd
verkoper

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande cursus
behouden blijft

Opleidingscentrum

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande cursus
behouden blijft

x

Opleiding niveau 3

Vrijwillig volgen van een
opleiding niveau 3, zoals
bepaald door de Federale
Minister van Leefmilieu
Vastleggen van de
doelstellingen en leerinhoud
van de opleiding tot
bekomen van het
kenniscertificaat voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
niveau 3
Inrichten van de opleiding tot
bekomen van het
kenniscertificaat voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
niveau 3

Verminderde
belasting door
wegvallen verplicht
karakter van de
opleiding indien
geslaagd bij eerste
examenpoging

Verhoogde
werkbelasting door
vastleggen
doelstellingen en
leerinhoud
Verhoogde
werkbelasting door
opstellen van een
cursus

x

x

x

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Verhoogde
werkbelasting door
vastleggen van de
praktische
modaliteiten zoals
erkende
vormingscentra, …
Minder
onoordeelkundig
gebruik van
producten

Type

Indirect Economisch

x

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Overgangsperiode Routineperiode

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

x

x

Opmerking(en)

Deze maatregel vervalt
indien de bestaande
modaliteiten behouden
blijven

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Beroepsgebruiker,
risico op
blootstelling van
derden

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Erkend gebruiker

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Betrokkenen in de
publieke sector

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Overheid

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Maatschappij

x

x

Praktijkdeskundige

x

Examenprocedure
Uitbreiden van de
examencommissie met een
praktijkdeskundige

Verhoogde
tijdsbesteding

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Mondelinge proef over het
basisexamen voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
voor een examencommissie

Type

Indirect Economisch

Minder
onoordeelkundig
gebruik van biociden
tgv nadruk op
praktijkkennis

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verhoogde
tijdsbesteding
afleggen mondeling
examen
Verhoogde
tijdsbesteding
afleggen mondeling
examen
Verhoogde
tijdsbesteding
afleggen mondeling
examen
Verhoogde
tijdsbesteding
afleggen mondeling
examen

x

x

x

x

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

- Volksgezondheid
- Leefmilieu

x

Professionele
gebruiker

x

x

Overheid

x

x

Maatschappij

x

x

x

Beroepsgebruiker,
risico op
blootstelling van
derden

x

Beroepsgebruiker,
geen risico op
blootstelling van
derden

x

x

x

Niet erkende
professionele
gebruiker

x

x

Betrokkenen
publieke sector
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x

Enkel indien mondeling
examen centraal ingericht
wordt

x

Enkel indien mondeling
examen centraal ingericht
wordt

x

Enkel indien mondeling
examen centraal ingericht
wordt

x

Enkel indien mondeling
examen centraal ingericht
wordt
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Tijdsbesteding
identificatie van
bevoegde
examencentra

x

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

Enkel indien het examen
centraal wordt afgenomen

x

Enkel indien het examen niet
centraal wordt afgenomen

Verhoogde
tijdsbesteding
inrichten examen

x

x

- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor Leefmilieu
- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor
Volksgezondheid
- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor Tewerkstelling
en Arbeid

Verhoogde
tijdsbesteding
inrichten examen

x

x

Opleidingscentrum

177

Enkel indien het examen niet
centraal ingericht wordt

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Schriftelijke proef over het
basisexamen voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
voor een examencommissie

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

Tijdsbesteding
vinden voldoende
bekwame
examinatoren
examinatoren: tgv
hoger aantal
kandidaten zullen
meer examinatoren
vereist zijn

x

x

- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor Leefmilieu
- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor
Volksgezondheid
- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor Tewerkstelling
en Arbeid

Tijdsbesteding
vinden voldoende
bekwame
examinatoren
examinatoren: tgv
hoger aantal
kandidaten zullen
meer examinatoren
vereist zijn

x

x

Opleidingscentrum

x

x

Beroepsgebruiker,
risico op
blootstelling van
derden

x

Enkel indien schriftelijk
examen ingericht wordt

x

Beroepsgebruiker,
geen risico op
blootstelling van
derden

x

Enkel indien schriftelijk
examen ingericht wordt

Verhoogde
tijdsbesteding
afleggen schriftelijk
examen
Verhoogde
tijdsbesteding
afleggen schriftelijk
examen

x

x

x
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x

Enkel indien het examen
centraal wordt afgenomen

x

Enkel indien het examen niet
centraal wordt afgenomen
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Verhoogde
tijdsbesteding
afleggen schriftelijk
examen
Verhoogde
tijdsbesteding
afleggen schriftelijk
examen

x

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode
Niet erkende
professionele
gebruiker

x

Enkel indien schriftelijk
examen ingericht wordt

Betrokkenen
publieke sector

x

Enkel indien schriftelijk
examen ingericht wordt

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

x

FOD Economie,
KMO, Middenstand
en Energie

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

x

x

Procedure verlenen
certificaat

Onderzoeken van de bij de
erkenningsaanvraag
gevoegde bewijsstukken en
opstellen van verslag voor
de federale Minister van
Leefmilieu

Verhoogde
tijdsbesteding ten
gevolge van het
toegenomen aantal
actoren die aan
certificatie
onderhevig is

Verhoogde
tijdsbesteding ten
gevolge van het
toegenomen aantal
actoren die aan
certificatie
onderhevig is
Uitreiken van een voorlopige
erkenning indien uit de bij de
aanvraag gevoegde
bewijsstukken blijkt dat de
aanvrager aan de
voorwaarden tot erkenning
voldoet OF meedelen aan
de aanvrager dat uit de bij
de aanvraag toegevoegde
stukken niet kan afgeleid
worden of hij aan de
voorwaarden voldoet

Verhoogde
tijdsbesteding ten
gevolge van het
toegenomen aantal
actoren die aan
certificatie
onderhevig is

x

x

x
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x

geen voorlopig certificaat
voorzien bij kenniscertificaat
gewasbeschermingsmiddelen

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

Bijlage 6

Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Overgangsperiode Routineperiode

Inspectie bij de houder van
de voorlopige erkenning

Scenario 1: geen verdeling
van de inspecties tussen
FOD VVVL DG V Dienst
Inspectie en FAVV

Verhoogde
tijdsbesteding ten
gevolge van het
toegenomen aantal
actoren die aan
certificatie
onderhevig is

Scenario 2: verdeling van de
inspecties tussen FOD
VVVL DG V Dienst Inspectie
en FAVV: FAVV kan tijdens
inspectie van HAPCC
bijkomend inspecties mbt
gebruik biociden uitvoeren

Verhoogde
tijdsbesteding ten
gevolge van het
toegenomen aantal
actoren die aan
certificatie
onderhevig is

Uitreiken certificaat voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
volgens niveau van
(toenemende)
verantwoordelijkheid

Verhoogde
administratieve
belasting bij
invoering van het
systeem van
verschillende types
certificaten tgv groter
aantal potentiële
kandidaten

x

x

x

Opmerking(en)

x

- FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie
- FAVV

x

- FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie
- FAVV

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer
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x

x

geen voorlopig certificaat
voorzien bij kenniscertificaat
gewasbeschermingsmiddelen

x

Momenteel worden er geen
voorlopige erkenningen
afgeleverd
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Tijdsbesteding
uitbreiden huidige
lijst van diploma's die
vrijgesteld worden
van het volgen van
Verkrijgen van een
een opleiding voor
document via het onderwijs het bekomen van de
waarmee het certificaat voor erkenning als
professioneel gebruik van
gebruiker (klasse A)
biociden type 8, 14 en 18
met de diploma's die
kan aangevraagd worden bij aanleiding geven tot
de FOD VVVL DG 5 Dienst een kenniscertificaat
Risicobeheer
niveau 2 en niveau 1

x

Tijdsbesteding
uitbreiden huidige
lijst van diploma's die
vrijgesteld worden
van het volgen van
een opleiding voor
het bekomen van de
erkenning als
gebruiker (klasse A)
met de diploma's die
aanleiding geven tot
een kenniscertificaat
voor
beroepsgebruikers,
kenniscertificaat
niveau 2 en
kenniscertificaat
niveau 1

x

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Overgangsperiode Routineperiode

x

Federale Minister
voor Leefmilieu

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x
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Opmerking(en)
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

Tijdsbesteding
valideren van
buitenlandse
diploma's

x

x

FOV VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

Tijdsbesteding
regelmatige
actualisatie van de
lijst van diploma's in
functie van de
wijzigingen in het
onderwijs

x

x

FOV VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

Administratieve
belasting van de
scholen ten gevolge
van het uitreiken van
een document
waarmee het
certificaat kan
worden aangevraagd
bij de FOD VVVL DG
5 Dienst
Risicobeheer

x

x

School

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Verminderde
belasting van
examinatoren van de
overheid
Verhoogde
administratieve
belasting voor het
ontvangelijk
verklaren van het
document en het
uitreiken van het
certificaat
Minder
onoordeelkundig
gebruik van
producten

Type

Indirect Economisch

x

x

Sociaal

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

x

- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor Leefmilieu
- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor
Volksgezondheid
- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale minister
voor Tewerkstelling
en Arbeid

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

Professionele
gebruiker

x

Overheid

x

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

Actor(en)

x

x

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Type

Indirect Economisch

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten
Gewijzigde
eindtermen

x

Actor(en)

Sociaal

Tijdskader

Milieu

x

Overgangsperiode Routineperiode

Maatschappij

x

x

Opmerking(en)

x

School

x

Identificatie van de impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 – Verlengen certificaat

Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Voorafgaande goedkeuring
(validatie)
vormingsbijeenkomsten

Verhoogde
tijdsbesteding

Verhoogde
tijdsbesteding
Verplichte deelname aan
minimaal aantal
vormingsbijeenkomsten voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18 in
functie van het type
certificaat, te starten na de
overgangsperiode van 5 jaar

Verhoogde
tijdsbesteding volgen
van
vormingsbijeenkomsten

x

x

x

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Tijdskader

Milieu

Validatiecommissie
(gemeenschappen)

x

x

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

x

x

Actor(en)

Professionele
gebruiker
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x

Validatiecommissie is
optioneel omdat dit een
bevoegdheid is van de
gemeenschappen

x

Validatiecommissie is
optioneel omdat dit een
bevoegdheid is van de
gemeenschappen

x

Idee bij
gewasbeschermingsmiddelen
om overgangsperiode korter
te maken (vb 1 jaar)
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Verhoogde
tijdsbesteding
organiseren van
vormingsbijeenkomsten
Administratieve
belasting bij invoering
van systeem voor
opvolgen deelname

Kwaliteitscontrole op basis
van systeem van
voorafgaande melding van
de vormingsbijeenkomsten

Type

Indirect Economisch

x

x

Minder
onoordeelkundig
gebruik van producten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

x

Opleidingscentrum

x

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

x

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

Professionele
gebruiker

x

x

Overheid

x

x

Maatschappij

x

x

x

Verhoogde
werkbelasting door
inrichten van een
voorafgaand
meldingssysteem

x

x

Gemeenschappen

Verhoogde
administratieve
belasting

x

x

Opleidingscentrum
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In feite bevoegdheid van de
gemeenschappen

x

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Verplichte deelname aan het
basisexamen voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18 bij
onvoldoende deelname aan
vormingsbijeenkomsten

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

Verhoogde
werkbelasting

x

x

Regionale milieuinspectie diensten

x

Verhoogde
tijdsbesteding voor
deelname aan het
examen

x

x

Professionele
gebruiker

x
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Inrichten van opleidingen die
gesubsidieerd worden door
de gemeenschappen moeten
vooraf gemeld worden.
Controle van aantal
deelnemers en opleiding zelf
is bevoegdheid van de
gemeenschappen. Dienst
Risicobeheer kan de
eindtermen vastleggen dmv
lastenboek. Er zal een
samenwerkingsakkoord met
de gemeenschappen nodig
zijn. Hier inderdaad geen
taak voor DG Inspectie maar
voor de regionale milieuinspectie diensten
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Verhoogde
tijdsbesteding voor
inrichten van het
examen omdat nu geen
herevaluatie voorzien is
Minder
onoordeelkundig
gebruik van producten

Type

Indirect Economisch

x

Sociaal

Actor(en)

Milieu

x

x

Tijdskader

x

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
minister voor
Leefmilieu
- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
minister voor
Volksgezondheid
- Ambtenaar
afgevaardigd door
de federale
minister voor
Tewerkstelling en
Arbeid

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

Professionele
gebruiker

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Overheid

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

x

Maatschappij

x

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Beroepsprocedure mbt
verplichte deelname aan het
basisexamen voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18 bij
onvoldoende deelname aan
vormingsbijeenkomsten

Verhoogde
tijdsbesteding mbt
inrichten
beroepsprocedure
Verhoogde
tijdsbesteding uitvoeren
beroepsprocedure

x

x

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

x

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

x

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

x

x

Verhoogde
tijdsbesteding uitvoeren
beroepsprocedure

x

x

Beroepscommissie

x

Verhoogde
tijdsbesteding uitvoeren
beroepsprocedure

x

x

Professionele
gebruiker

x
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Beroepscommissie mogelijks
samengesteld uit de
bevoegde ambtenaren
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Identificatie van de impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 – Handhaving

Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Vereenvoudigen van
de controle betreffende
"professionaliteit" en
Uitreiken van een
verminderde
identificatiepasje (type
fraudegevoeligheid
bankkaart met magneetstrip of (mogelijkheid tot
chip)aan gecertificeerde
blokkeren in geval van
professionelen ikv aankoop
schorsing van het
professionele producten
certificaat)

x

Vereenvoudigen van
de controle betreffende
"professionaliteit" en
verminderde
fraudegevoeligheid
(mogelijkheid tot
blokkeren in geval van
schorsing van het
certificaat)

x

Verminderen
administratieve last
door vereenvoudigen
bijhouden variabele
gegevens zoals
geldigheidsduur,
gevolgde opleidingen,
…

x

Type

Indirect Economisch

Sociaal

x

Actor(en)

Milieu

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

Verkoper

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Verminderen
administratieve last
door vereenvoudigen
bijhouden variabele
gegevens zoals
geldigheidsduur,
gevolgde opleidingen,
…

Type

Indirect Economisch

x

Administratieve
belasting voor het
aanmaken en uitreiken
van het
identificatiepasje

x

Sociaal

Actor(en)

Milieu

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

x

Houder van het
certificaat

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

x

x

- FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie
- FAVV

x

x

- FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie
- FAVV

x

6-jaarlijks of 9-jaarlijkse
controle op het volgen van
vormingsbijeenkomsten

Administratieve
Scenario 1: geen verdeling van belasting voor de
de inspecties tussen FOD
controle op het volgen
VVVL DG V Dienst Inspectie
van
en FAVV
vormingsbijeenkomsten

Scenario 2: verdeling van de
inspecties tussen FOD VVVL
DG V Dienst Inspectie en
FAVV

Administratieve
belasting voor de
controle op het volgen
van
vormingsbijeenkomsten

x

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Opleggen van administratieve
boetes, intrekken of schorsen
van het certificaat na de
vaststelling van zware
inbreuken

Verhoogde
tijdsbesteding

Scenario 1: geen verdeling van
de inspecties tussen FOD
VVVL DG V Dienst Inspectie
Verhoogde
en FAVV
tijdsbesteding

Scenario 2: verdeling van de
inspecties tussen FOD VVVL
DG V Dienst Inspectie en
FAVV

x

x

Type

Indirect Economisch

x

x

Sociaal

Actor(en)

Milieu

Tijdskader

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

FOD VVVL DG 5
Dienst
Risicobeheer

- FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie
- FAVV

Verhoogde
tijdsbesteding

x

x

- FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie
- FAVV

Verhoogde
tijdsbesteding

x

x

Beroepscommissie
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x

x

Er zal een nieuw KB
moeten opgemaakt
worden waarin de
verantwoordelijkheden
voor de sanctionering in
vastgelegd worden.
Impact op Inspectie kan
nu inderdaad nog niet
ingeschat worden

x

Er zal een nieuw KB
moeten opgemaakt
worden waarin de
verantwoordelijkheden
voor de sanctionering in
vastgelegd worden.
Impact op Inspectie kan
nu inderdaad nog niet
ingeschat worden

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Opstellen van een protocol
tussen de bevoegde
controleorganismen om de
controles efficiënter te kunnen
uitvoeren

Verhoogde
tijdsbesteding

Indirect Economisch

x

Verhoogde
tijdsbesteding
Verhoogde
tijdsbesteding

Type

x

x

Sociaal

Actor(en)

Milieu

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie

x

x

Regionale milieuinspectie diensten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten

x

FAVV

x

x

x

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

x

x

Minder
onoordeelkundig
gebruik van producten

Tijdskader

Indien er verschillende
controleorganismen met
overlappende
controlebevoegdheid
betrokken zijn bestaat de
kans dat een actor
meerdere keren op
hetzelfde aspect
gecontroleerd wordt. Om
dit te vermijden is het
bestaan van een
protocol wenselijk: de
controles kunnen beter
op elkaar afgestemd
worden. Eventuele
overlappende
controlebevoegdheid te
identificeren

Enkel indien FAVV kan
betrokken worden bij de
inspecties

x

- Leefmilieu
- Volksgezondheid

x

Professionele
gebruiker

x

Overheid

x
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Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Verminderde
gerelateerde
gezondheidskosten
Beheren van de resultaten van
de uitgevoerde controles in
Verhoogde
een centrale databank op
tijdsbesteding
federaal niveau
ontwikkelen systeem

Type

Indirect Economisch

x

x

Sociaal

Actor(en)

Milieu

x

Maatschappij

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie

x

x

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Inspectie

Verhoogde
tijdsbesteding beheer
systeem

x

x

Regionale milieuinspectie diensten

x

Opmerking(en)

Overgangsperiode Routineperiode

Verhoogde
tijdsbesteding beheer
systeem

Verhoogde
tijdsbesteding beheer
systeem

Tijdskader

x

FAVV

x

Het is nog niet duidelijk
wie de databank zal
ontwikkelen

x

x

193

Het is nog niet duidelijk
wie de databank zal
beheren

Enkel indien FAVV kan
betrokken worden bij de
inspecties
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Identificatie van de impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professioneel gebruik van biociden type 8, 14 en 18 - Overgangsmaatregel

Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Vanaf de publicatie van de
uitvoeringsbesluiten
betreffende de invoering van
de kenniscertificaten voor
professioneel gebruik van
biociden type 8, 14 en 18
krijgt iedereen 5 jaar tijd om
een certificaat te verwerven

Tijdsbesteding
voldoen aan de
relevante
maatregelen binnen
een periode van 5
jaar
Tijdsbesteding
voldoen aan de
relevante
maatregelen binnen
een periode van 5
jaar
Tijdsbesteding
voldoen aan de
relevante
maatregelen binnen
een periode van 5
jaar
Tijdsbesteding
voldoen aan de
relevante
maatregelen binnen
een periode van 5
jaar
Tijdsbesteding
voldoen aan de
relevante
maatregelen binnen
een periode van 5
jaar
Tijdsbesteding
voldoen aan de
relevante
maatregelen binnen
een periode van 5
jaar

x

x

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Overgangsperiode Routineperiode

x

Toepasser onder
verantwoordelijkheid
van erkend
gebruiker

x

x

x

Beroepsgebruiker,
risico op
blootstelling van
derden

x

x

Beroepsgebruiker,
geen risico op
blootstelling van
derden

x

x

x

x

x

Erkende gebruiker

x

x

Niet erkende
professionele
gebruiker

x

Betrokkenen
publieke sector

x

x

x

x

Opmerking(en)
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Bij
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Bijlage 6

Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Onmiddellijk verlenen (na
aanvraag) van een
kenniscertificaat niveau 2 of
3 aan resp. erkende
gebruikers en geregistreerde
verkopers of personen die
op het moment van de
invoering van de certificaten
de resp. opleiding met vrucht
hebben gevolgd en alle
personen die biociden
toepassen op een
professioneel niveau op het
moment van de invoering
van de certificaten,
gedurende 1 jaar tijdens de
overgangsperiode

Type

Indirect Economisch

Tijdsbesteding
voldoen aan de
relevante
maatregelen binnen
een periode van 5
jaar

x

x

Administratieve
belasting voor het
aanvragen van het
certificaat niveau 2

x

x

Administratieve
belasting voor het
aanvragen van het
certificaat niveau 3

x

x

Administratieve
belasting voor het
uitreiken van het
certificaat niveau 2

x

Administratieve
belasting voor het
uitreiken van het
certificaat niveau 3

x

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Overgangsperiode Routineperiode

Geregistreerd
verkoper

x

Erkende gebruiker

x

Geregistreerd
verkoper

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

x

x

195

Opmerking(en)

ARCADIS Belgium
004764 – Eindrapport

Bijlage 6

Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct
Onmiddellijk verlenen (na
aanvraag) van een
kenniscertificaat niveau 1 of
2, aan resp. helpers van
erkende gebruikers en
erkende gebruikers of
personen die op het moment
van de invoering van de
certificaten de resp.
opleiding met vrucht hebben
gevolgd en alle personen die
biociden toepassen op een
professioneel niveau op het
moment van de invoering
van de certificaten,
gedurende 1 jaar tijdens de
overgangsperiode

Administratieve
belasting voor het
aanvragen van het
certificaat niveau 1
Administratieve
belasting voor het
aanvragen van het
certificaat niveau 1

x

x

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Overgangsperiode Routineperiode

x

Toepasser onder
verantwoordelijkheid
van erkend
gebruiker

x

x

Beroepsgebruiker,
geen risico op
blootstelling van
derden

x

x

Administratieve
belasting voor het
aanvragen van het
certificaat niveau 1

x

x

Niet erkende
professionele
gebruiker

Administratieve
belasting voor het
uitreiken van het
certificaat niveau 1

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

x

Beroepsgebruiker,
risico op
blootstelling van
derden

x

Administratieve
belasting voor het
aanvragen van het
certificaat niveau 2

x

196

Opmerking(en)
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Bijlage 6

Actie

Impact van de invoering van een kenniscertificaat voor professionele handelingen met biociden types 8, 14 en 18

Omschrijving

Aard

Direct

Vervallen van het bestaande
systeem van erkenning van
"erkend gebruiker" en
"helper van erkende
gebruiker" na de
overgangsperiode van 5 jaar
na invoering van het nieuwe
systeem

Type

Indirect Economisch

Sociaal

Actor(en)

Tijdskader

Milieu

Overgangsperiode Routineperiode

Administratieve
belasting voor het
aanvragen van het
certificaat niveau 2

x

x

Publieke sector

x

Administratieve
belasting voor het
uitreiken van het
certificaat niveau 2

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

Vereenvoudiging
van administratie
door harmoniseren
van de procedure
tot bekomen van het
kenniscertificaat

x

x

FOD VVVL DG 5
Dienst Risicobeheer

x

197

Opmerking(en)

